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NIA LABORO IW NUESTRO TRABAJO

Santiago Mutas Gallego
Prezidanto de Astura Esperanto Asocio Presidente de la Asociadan Esperantista Asturiana

La antaŭa numero de nia revuo aperis ĝuste an- 
taŭ unu jaro. De antaŭ kelke da tempo, ni eldo- 
nas nur unu numeron de HELECO ĉiujare, kaj 
tio eblas nur dank’ al la subvencio kiun la Komi- 
siono pri Kulturo de la urba Konsilantaro asignis 
al nia Esperantista Asocio.
Krom tiu signo de la ekzistado de nia esperant- 
ista rondo, kaj kiu celas propagandi en la socio 
pri la Intemacia Lingvo, nia laboro favore al Es- 
peranto kaj ties disvastigado konkretiĝas ankaŭ 
en la instruado. Ĝis la mezo de la jaro daŭris la 
kurso kiu komenciĝis en monato oktobro de la 
pasinta jaro, kaj kiam ĉi tiu revuo alvenos al la 
manoj de nia legantoj estos jam komenciĝinta no- 
va kurso kiun ni estas organizante nun. Tiuj kur- 
soj okazis/as laŭ nia kutima maniero, tio estas, 
en la Universitata Katedro, en kiu estas enka- 
drigita nia Esperanto-Asocio. Tio signifas ke ne 
konkretigis niaj planoj, kiujn ni menciis en nia 
antaŭa revuo, pri ebla kurso de Esperanto kun 
universitata rango laŭ la tipo je la "Lernejo de 
Idiomoj" de la Universitato de Oviedo. Fakte, ni 
faris demarŝojn por la organizado de tiu kurso, 
sed, malfeliĉe, Ia afero ne sukcesis ĉar ne eblis 
plenumi ĉiujn universitatajn postulojn por tiu tia- 
speca kurso. Eble iam estonte eblos al ni realigi 
tiun planon.
Same ol en la antaŭaj jaroj, nia Esperanto Asocio 
partoprenis en la Festo de la Lingvoj okazinta en 
nia urbo en monato marto. Kiel sciate, la celo de 
tiu aranĝo estas konsciigi la publikon pri la nece- 
so koni kaj kompreni aliajn lingvojn krom la 
propran, speciale en la kadro de la Eŭropa Unio. 
Laŭlonge de la festaj tagoj pasis tra nia tiea stan- 
do multaj gestudentoj el la lernejoj kaj gimnazioj 
invititaj viziti la fajron. Ĉi tiu estas destinata, ie- 
ie, al la gejunuloj, ĉar estas ili kiuj plej devos al- 
fronti baldaŭ la problemaron de la lingva divers- 
eco en tiu Eŭropa Unio en kiu ili devos vivi kaj 
labori. Al ili ni adresas nian mesaĝon pri la 
solvo al tiu problemo kiun konstituas la Intema- 
cia Lingvo "Esperanto". En nia oficiala mesaĝo 
de la Festo, kies bildo ni inkludas ĉi-tien, ni diris 
ke en Ia nuna monda situacio, kie kunekzistas 
granda diverseco de lingva kaj kultura vidpunkto 
kaj la procezo de tutmondiĝo kiu detruadas tiun

El numero amterior de nuestra revista aparecid justa- 
mente hace un ano. Desde hace algŭn tiempo, editamos 
sĉlo un numero de HELECO al ano, y eso es posible 
solamente gracias a la subvencion que la Comisiĉn de 
Cultura de la Corporation Municipal concediŭ a nuestra 
Asociatiĉn Esperantista.
Ademas de ese signo de la existencia de nuestro clrculo 
esperantista, y que tiene por objeto hacer propaganda en 
la sociedad acerca de la Lengua Intemacional, nuestro 
trabajo en favor del Esperanto y su difusiĉn se concreta 
tambiĉn en la ensenanza. Dur6 hasta mediados de ano 
el curso que habia comenzado en Octubre del ano pasa- 
do, y cuando esta revista llegue a las manos de nuestros 
lectores ya habrŭ comenzado un nuevo curso que es- 
tamos organizando ahora. Esos cursos tienen lugar se- 
gŭn nuestro mĉtodo de siempre, es decir, en la Cŭtedra 
Universitaria, en la que se encuadra nuestra Asociaci 6n 
de Esperanto. Eso significa que no se concretaron nues- 
tros planes, que hablamos mencionado en nuestra revista 
anterior, sobre Ia posibilidad de un curso de Esperanto 
con rango universitario del tipo de la "Escuela de Idio- 
mas" de la Universidad de Oviedo. De hecho, realiza- 
mos los trŭmites para la organizacion de ese curso, pero, 
lamentablemente, el asunto no prospero ya que no fue 
posible cubrir todos los requisitos universitarios para tal 
curso. Quizŭ en el futuro nos sea posible realizar ese 
plan.
Al igual que en anos anteriores, nuestra Asociatiĉn de 
Esperanto participĉ en la Fiesta de las Lenguas que tuvo 
lugar en nuestra ciudad en el mes de Marzo. Como es 
sabido, el objetivo de ese festejo es concienciar al pŭ- 
blico sobre la necesidad de conocer y comprender otros 
idiomas aparte del propio, especialmente en el marco de 
la Uniŭn Europea. En el transcurso de los dias de la 
Fiesta pasaron por el stand que tenlamos alli muchos es- 
tudiantes de las escuelas e institutos invitados a visitar 
la feria. Esta iba destinada, especialmente, a los y las j6- 
venes, ya que son ellos los que mis deberŭn afrontar 
pronto la problematica de la diversidad lingŭistica en 
esa Uniĉn Europea en la que deberan vivir y trabajar. A 
ellos dirigimos nuestro mensaje sobre la solution a ese 
problema que constituye Ia Lengua Intemacional "Espe- 
ranto”. En nuestro mensaje oficial de la Fiesta, cuya 
imagen incluimos aqui, dijimos que en la actual situa- 
ci6n mundial, donde coexiste una gran diversidad desde 
el punto de vista cultural y lingŭistico, y el proceso de
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diversecon favore al la lingvo kaj kulturo de he- 
gemonia tutplaneda potenco, estas necese apliki 
taŭgan solvon kiu povas esti alportata nur de ko- 
muna, neŭtrala kaj facila lingvo kiel ponto de in- 
terkomunikado inter la diversaj popoloj de la 
mondo. Fakte, tiu estis poste nia mesaĝo al la 
gevizitantoj de nia stando en la fajrejo. 
Konceme al la intema vivo de nia esperantista 
Asocio, daŭris dum la raportata jaro Ia funkciado 
de la normalaj servoj de la Grupo destine al ties 
membroj: ĉiusemajnaj kunsidoj por praktikado de 
la lingvo, disdonado de la kotizitaj revuoj, servo 
de Iibro-pruntado fare de la asocia biblioteko... 
kaj speciale, la festado de la Zamenhofa tago, la 
lĵa de decembro, kiu, pasinta jaro okazis en nia 
urbo por ĉiuj Esperanto grupoj de nia regiono, 
kaj ĉi-jare okazos en Avilĉs. Kiel kutime, la pro- 
grameroj de tiu festado estis unue meso en Es- 
peranto en la preĝejo de Sankta Nikolao de Bari, 
en la urbo-kvartalo "El Coto”, proksime al la 
strato "Esperanto", kaj poste bankedo en restora- 
cio de la sama kvartalo.
Fine, estas ankaŭ iu malĝoja informo: dum la 
lasta jaro forpasis tri el la membroj de nia Es- 
perantista Asocio: Antonio Pefia Sanchez kaj ties 
edzino Helena Sanchez Vigil, kaj Angel Gon- 
zŭlez Fernindez. Ke ili pace ripozu.

globalizaciĉn que destruye esa diversidad en favor de la 
lengua y cultura de una potencia hegemon ica mundial, 
es preciso aplicar una soluciĉn apropiada que puede ser 
aportada sĉlo por un idioma comŭn, neutral y facil co- 
mo puente de comunicaci6n entre los diversos pueblos 
del mundo. De hecho, ese fae despuĉs nuestro mensaje 
a Ios visitantes de nuestro stand en el recinto de feria. 
Respecto a la vida intema de nuestra Asociacidn espe- 
rantista, continua durante el ano que resenamos el fan- 
cionamiento de los servicios normales del Grupo con 
destino a sus miembros: reuniones semanales para la 
practica del idioma, distribuci 6n de las revistas suscritas, 
servicio de prĉstamo de libros por la biblioteca de la 
Asociaciĉn... y especialmente, la celebradon del dia de 
Zamenhof, el 15 de Diciembre, que, el ano pasado tuvo 
lugar en nuestra ciudad para todos los Grupos de Espe- 
ranto de nuestra regidn, y este ailo tendrŭ lugar en Avi- 
lĉs. Como de costumbre, la celebracidn de esa fiesta 
consistid primero en una misa en Esperanto en el tem- 
plo de San Nicolas de Bari, en el barrio del "Coto", cer- 
ca de la calle "Esperanto", y despues un banquete en un 
restaurante del mismo barrio.
Finalmente, hay tambiĉn una noticia triste: durante el ŭl- 
timo ano fallecieron tres de los miembros de nuestra 
Asociacidn Esperantista: Antonio Pena Sanchez y su es- 
posa Helena Sanchez Vigil, y Angel Gonzalez Femĉn- 
dez. Que en paz descansen.
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Karolo la 5a kaj Tazones Carlos V y Tazones
Ildefonso Dominguez

La jaron 2000 estis la kvina centjaro de la 
naskiĝo de la imperiestro Karolo la 5a, la plej 
fama reĝo de sia epoko; pri li oni diris ke ne- 
niam la suno ĉesis prilumigi liajn teritoriojn. 
Multege oni verkis kaj parolis pri tiu reĝo 
okaze de la menciita datreveno. Oni verŝis,

El ano 2000 fue el quinto centenario del naci- 
miento del emperador Carlos V, el rey mas fa- 
moso de su epoca; de el se dijo que jamas deja- 
ba el sol de alumbrar sus dominios.
Se escribio y hablo nuchisimo sobre ese rey con 
ocasion del mencionado aniversario. Se vertie-

laŭ popola diraĵo, riverojn da inko por infor- 
mi pri tiu reginto, tiel per ĵurnaloj, kiel per 
gazetoj, broŝuroj, k.a. Ankaŭ la ceteraj amas- 
komunikiloj, kiaj radio kaj televido reliefigis 
lian homan figuron samkiel lian historian

ron rios de tinta, segŭn el dicho popular, para 
informar sobre ese gobemante, tanto en periddi- 
cos, como en revistas, folletos, y otros. Tam- 
bien los demas medios de comunicacion de ma- 
sas, como la radio y la television pusieron de

gravecon.
Por festi lian memoron estis pro- 
gramitaj diversaj aktoj: prelegoj, 
ekspozicioj, muzik-koncertoj, 
film-projekcioj, kaj eĉ specialaj 
poŝtmark-serioj eldonitaj de la 
Hispana Fabriko de Mono kaj 
Poŝto kaj de la Poŝta Servo de 
Belgio.
Tiuj, kiuj antaŭe sciis nenion pri 
Karolo la 5a, havis okazon aliri al 
sufiĉe da informo pri li. Oni in- 
formis ke li naskiĝis en Ganto 
(Belgio) kaj travivis parton el lia 
junaĝo en Malinas. Li estis filo 
de Filipo (kromnomata "la bel- 
ega") kaj Johanino ("la frenezul- 
ino”) filino de la hispanaj, "Kato- 
likaj Gereĝoj" Ferdinando kaj Eli-
zabeta; li heredis la tronon de la hispanaj reg- 
noj: Kastilio, Aragono kaj Navaro, kaj ties de

relieve su figura humana asi' co- 
mo su importancia historica.
Como conmemoracio n suya fue- 
ron programados diversos actos: 
conferencias, exposiciones, con- 
ciertos musicales, proyeccion de 
peliculas, e incluso series espe- 
ciales de sellos de correos edita- 
dos por la Fabrica Nacional (es- 
panola) de Moneda y Timbre, y 
el Correo Belga.
Los que con anterioridad no sa- 
bian nada sobre Carlos V, tuvie- 
ron ocasion de acceder a hastante 
informacion sobre el. Se informo 
de que nacio en Gante (Belgica) 
y paso parte de su juventud en 
Malinas. Era hijo de Felipe (Ua- 
mado "el hermoso") y de Juana

Napolo je la forpaso de lia avo Ferdinando, 
kiam li apenaŭ estis 17-jaraĝa, pro neka- 
pableco de lia patrino. Tiam lia nobeltitolo es- 
tis "Duko de Borgonjo".

("la loca") hija de los "Reyes Cato licos", de Es- 
pana, Fernando e Isabel; heredo el trono de los

Kiam dujaraj poste, en 1519, forpasis lia pa- 
tra avo Maksimiliano Habsburgo, germana 
imperiestro, li kandidatis al tiu imperiestra 
krono kaj sukcesis esti elektita kontraŭ la pre- 
tendo de la franca reĝo Francisko la la. Nia 
Karolo estis la unua de tiu nomo en la hisp- 
anaj regnoj, kaj lia nomo havis alian ordan 
numeralon en la ceteraj liaj regnoj: Aŭstrio, 
Napolo, Germanio, Nederlando... En multaj 
historiaj kronikoj de nia lando oni nomis lin

reinos espanoles: Castilla, Aragon y Navarra, y 
el de Nŭpoles, a la muerte de su abuelo Feman- 
do, cuando apenas tenia 17 anos de edad, por la 
incapacidad de su madre. Entonces su titulo no-
biliario era "Duque de Borgona".
Cuando dos anos despues, en 1519, fallecio su 
abuelo paterno Maximiliano de Austria, empe- 
rador de Alemania, opto a esa corona imperial 
y consiguio ser elegido contra las pretensiones 
del rey frances Francisco I. Nuestro Carlos era 
el primero de ese nombre en los reinos espano- 
les, y su nombre tenia otro ordinal en sus otros 
reinos: Austria, Napoles, Alemania, Paises Ba- 
jos... En muchas cronicas historicas de nuestro
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Karolo la la de Hispanio kaj 5a de Germanio, 
sed la afero ne estis ĝuste tiel. Li portis la ti- 
tolon "Karolo la 5a” jam dekomence, t.e. an- 
taŭ lia elektado por la germana trono. La or- 
dinalo 5a koncernis al lia titolo de Duko de 
Borgonjo, kiu estis lia unua titolo. Tamen oni 
devas klarigi ke el la dukejo de Borgonjo li 
havis nur la titolon, ĉar neniam li povis regi 
sur tiu teritorio. Borgonjo estis forprenita al 
iu lia praavo fare de la tiama reĝo de Francio, 
Ludoviko la lla, kaj spit al ĉiuj liaj klopodoj, 
neniam nia Karolo sukcesis rehavi tiun terito- 
rion.
La historiistoj provizas multon da informoj pri 
tiuj kaj aliaj faktoj de tiu imperiestro: lia edz- 
iĝo al Elisabetino de 
Portugalio, liaj bata- 
loj (kaj venkaj kaj 
malvenkaj), lia abdi- 
ko kaj retiriĝo al la 
monaĥejo de Iusto 

(Caceres-Hispa- 
nio)...
Tre multe oni pri- 
traktis lian biogra- 
fion, multege oni 
priskribis lian vi- 
von, sed... laŭ mia 
opinio, estas grava 
manko en tiom da 
historia informado: 
oni informas ne- 
nion, eĉ ne hazarde, 
pri tio ke la unua 
hispana teritorio 
kien li alvenis per- 
ŝipe el Nederlando estis Asturio. La Kardinalo 
Cisnero, tiama regento post la morto de Fer- 
dinando, plendis pro tio ke la reĝo estis dev- 
igata elŝipiĝi en loko tiel neebena kaj malriĉa 
kia Asturio.
La flandraj kronikistoj, kiuj akompanis la re- 
ĝan sekvantaron, informis ke ili enŝipiĝis en 
Flesinga (Frandrio, Belgio) la 7an de septem- 
bro de la jaro 1517 kaj ke la reĝa floto kon- 
sistis el 40 ŝipoj. Karolo venis akompanata de 
kelkaj personoj el la plej alta stirpo, inter ili 
lia fratino Sinjorino Eleonora; Vilhemo de 
Kroj, Sro. de Cevres, reĝa guberniestro; mon- 
sinjoro Amon, reĝa konfesprenanto; Sro. An- 
tonio de Villegas, hispana sekretario de la re- 

pais se le Hama Carlos I de Espana y V de Ale- 
mania, pero la cosa no era exactamente asi. El 
ostento el titulo de "Carlos V" ya desde el prin- 
cipio, es decir, antes de su eleccidn para el tro- 
no ateman. El ordinal correspondia a su titulo 
de Duque de Borgona, que fue su primer titulo. 
Sin embargo se debe aclarar que del ducado de 
Borgona tenia solo el titulo, ya que nunca pudo 
gobemar ese territorio. Borgona le fue arrebata- 
da a un bisabuelo suyo por el rey de Francia, 
Luis XI, y pese a todos sus esfŭerzos, nunca 
nuestro Carlos pudo recuperar ese territorio. 
Los historiadores suministran mucha informa- 
cion sobre ese y otros hechos de ese emperador: 
su matrimonio con Isabel de Portugal, sus bata- 

llas (victorias y de- 
rrotas), su abdica- 
ciĉn y retiro en el 
monasterio Yuste 
(Caceres-Espana)... 
Se trato muchisimo 
su biografia, se des- 
cribid muchisimo su 
vida, pero... a mi 
parecer, falta una 
cosa importante en- 
tre tanta informa- 
ciĉn historica: no se 
dice nada, ni siquie- 
ra por casualidad, 
acerca de que el 
primer territorio es- 
paiiol a donde el 
llegd por barco des- 
de Holanda fue As- 
turias. El Cardenal

Cisneros, a la sazo n regente tras la muerte de 
Fernando, se quejaba de que el rey habla sido 
obligado a desembarcar en un lugar tan pobre 
y poco llano como Asturias.
Los cronistas flamencos que acompanaban a la 
comitiva reai informaron de que se habla em- 
barcado en Flesinga (Flandes, Belgica) el 7 de 
septiembre de 1517 y que la flota reai consistla 
en 40 harcos. Carlos venia acompanado de va- 
rias personas de la mas alta estirpe, entre ellas 
su hermana dona Eleonor; Guillermo de Croy, 
Sefior de Chevres, su ayo; monsenor Amon, 
confesor reai; el Sr. Antonio de Villegas, secre- 
tario espanol del rey; los doctores Loys y Juan 
Hochstrate, y otros. 
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ĝo; doktoroj Lojs kaj Johano Hochstrate, k.a. 
Dum la marvojaĝo al Hispanio, la floton trafis 
forta ŝtormo, kiu okazigis grandan bruligon en 
la ŝiparo, pereinte 170 personoj kaj la plej 
multo el la ĉevalaro. Ankaŭ kelkaj ŝipoj estis 
perditaj pro la brulado. Fine la maraj flusoj 
alproksimigis la reĝajn ŝipojn al la astura mar- 
bordo, kie ili albordiĝis la 19an de septembro 
en la ĉirkaŭaĵoj de la fiŝurbeto kiu nuntempe 
nomiĝas Tazones, apartenanta al la municipo 
Villaviciosa.
La reĝa sekvantaro, ege laca kaj soifanta, pe- 
tis akvon, kiun la vilaĝanoj, laŭ la astura tra- 
dicio, servis en grandaj bovloj aŭ tasegoj, 
nomataj "tazones" en la 
loka lingvo, el kio, supo- 
zeble, prenis sian nomon 
tiu urbeto. Nuntempe iu 
roko en tiu marbordo 
ricevas Ia nomon "Roko 
de l’Kaido" ĉar ŝajne ĝi 
estis la unua hispana 
planko kiun tuŝis la reĝo 
Karolo.
Post sufiĉe da trinkado 
kaj manĝado por plifort- 
iĝo, la reĝa sekvantaro 
dankis al la vilaĝanoj 
ilian gastamecon kaj 
translokiĝis al Villavicio- 
sa-urbo tra la estuaro de 
Linares. Alveninte al tiu 
urbo, ĉar en ĝi ne estis 
adekvata haveno por el- 
ŝipiĝi la reĝo, iu vilaĝ- 
ano translokigis lin ekde 
la reĝa ŝalupo portante 
lin sur siaj ŝultroj. Pro 
tio, la reĝo nobeligis tiun homon per la titolo 
"Markizo je reĝa transporto”, kiun heredis 
ties posteuloj. En Villaviciosa la reĝo restis 
dum kvar tagoj en la palaco de Sro Rodrigo 
Hevia, kantorestro de la katedralo de Oviedo, 
kaj vizitis la urbojn: Kolunga, Ribadesella kaj 
Llanes. En ĉi-lasta ekzistas surmura plato kiu 
rememoras la pason de la reĝo tra la urbo. De 
ĉi-tie la reĝa sekvantaro foriris rekte al Sank- 
ta-Vincento-de-la-Barkera kaj poste al Torde- 
sillo kaj Valladolido.
La nunaj geloĝantoj de Tazones fieras pri tiu 
historia okazintaĵo kaj festas ĝin ĉiujare ekde 

Durante la travesia hacia Espana, alcanzo a la 
flota una fuerte tormenta, que ocasiono un gran 
incendio en los harcos, pereciendo 170 personas 
y la mayoria de la caballeria. Tambien se perd- 
ieron algunos harcos por el incendio. Finalmen- 
te las corrientes marinas acercaron los harcos 
reales a la costa asturiana, que abordaron el 19 
de septiembre en los alrededores de la aldea de 
pescadores que actualmente se llama Tazones, 
perteneciente al municipo de Villaviciosa. 
Los miembros de la comitiva reai, muy cansa- 
dos y sedientos, pidieron agua, que los aldean- 
os, segŭn la tradicion asturiana, sirvieron en 
unos grandes cuencos o tazas, flamados "tazo- 

nes" en la lengua local, 
de lo que, se supone, to- 
mo su nombre esa aldea. 
Actualmente una roca en 
esa costa recibe el nom- 
bre de "Roca del Caid" 
ya que al parecer ella 
fue el primer suelo espa- 
nol que piso el rey 
Carlos.
Tras heber y comer bas- 
tante para fortalecerse, la 
comitiva reai agradecid 
a los aldeanos su hospi- 
talidad y se traslado a 
Villaviciosa a traves del 
estuario de Linares. 
Habiendo llegado alli, 
puesto que no habla un 
puerto adecuado para 
desembarcar el rey, un 
aldeano lo transporto 
desde la chalupa reai lle- 
vandolo a hombros. Por 

eso, el rey ennoblecio a ese hombre con el titu- 
lo de "Marques del Reai Transporte", que here- 
daron sus descendientes. En Villaviciosa el rey 
se quedo durante cuatro dias en el palacio del 
Sr. Rodrigo Hevia, chantre de la catedral de 
Oviedo, y visito las ciudades de: Colunga, Ri- 
badesella y Llanes. En este ultima existe una 
placa mural conmemorando el paso del rey por 
la ciudad. Desde aqui la comitiva reai se mar- 
cho directamente a San Vicente de la Barquera 
y despues a Tordesillas y Valladolid.
Los actuales habitantes de Tazones estan orgu- 
llosos de ese evento historico y lo celebran cada 
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la jaro 1981a, dum la lokaj festoj okazantaj en 

monato aŭgusto, elvokante la reĝan elŝipiĝon. 
La festa programero konsistas el kvazaŭ-teatra 
prezentado de tiu elŝipiĝo. Grupo da homoj, 
vestitaj per kostumoj de la 16a jarcento, simu- 
las la reĝan sekvantaron de Karolo la 5a. Re- 
ĝan rolon ludas iu entuziasmulo nomata Aŭre- 
lio Nava Peon, kromnomata "Lelo" kaj "Le- 
lfn", kies vizaĝo kaj figuro sufiĉe similas al 
ties de la imperiestro Karolo en ĉi-ties plen- 
aĝo. La ceterajn korteganojn estas lud-enkam- 
igataj fare de diversaj personoj de la urbo, ne 
ĉiam la samaj. Ĉiuj ili en la difinita tago laŭ 

la festa programo alvenas al la havena kaĝo 
portante flagojn, standardojn kaj portretojn de 
la reĝo kaj es- 
tas bovenigataj 
de la spektant- 
publiko konsist- 
anta el bruega 
homamaso. 
Poste la "reĝo" 
legas poemeton 
rakontante la 
travivitan tra- 
gikan naviga- 
don ĝis finfine 
alveni al la his- 
pana tero. La 
"reĝo"
la bonan akcep- 
ton de la tazo- 
nanoj kaj poste 
ĉiuj partoprenas 
en festo drin- 
kante cidron - 
tipe astura alkoholaĵo- anstataŭ akvon kiel 
okazis la 19a de septembro de la jaro 1517, 
servita en bovlegoj (tazones). La publiko bon- 
humore kriegas: Vivu la reĝo!, Vivu nia im- 
periestro!, kaj ankaŭ: Vivu Aŭrelio! Oni dis- 
donas ĉokoladbombonojn kaj aliajn dolĉaĵojn 
al la geinfanoj kaj oni dancas laŭ la asturaj 
tradiciaj muzikiloj, sakfluto kaj tamburo, dan- 
cante laŭ tre antikva maniero nomata "danza 
prima" kaj ankaŭ laŭ pli modernaj kaj popolaj 
dancoj.
Pludaŭras la festado...
Venontjare, ankoraŭfoje Karolo la 5a elŝipiĝos 
en Tazones, espereble. 

ano desde 1981, con ocasidn de las fiestas loca- 

les en que tienen lugar en el mes de agosto, 
evocando el desembarco reai. Este elemento del 
programa festivo consiste en une especie de 
presentaci on teatral de ese desembarco. Un 
grupo de personas, vestidas con trajes del siglo 
XVI, simulan la comitiva reai de Carlos V. El 
papel del rey Io representa un aficionado llama- 
do Aŭrelio Nava Peon, apodado "Lelo" y "Le- 
lin", cuyo rostro y figura se parecen hastante a 
las del emperador Carlos en su edad adulta. Los 
demas cortesanos son encamados por diversas 
personas de la ciudad, no siempre las mismas. 
Todos ellos, en dia fijado por el programa festi- 
vo, se dirigen al muelle del puerto portando 

banderas, es- 
tandartes y re- 
tratos del rey, y 
son recibidos 
por el publico 
espectador for- 
mado por una 
ruidosa masa 
humana. Des- 
pues el "rey" 
lee un poentita 
narrando la tra- 
gica travesia 
vivida hasta 
llegar final- 
mente a tierra 
espanola. El 
"rey" agradece 
el buen recibi- 
miento de los 

y 
despues todos participan en la fiesta bebiendo 
sidra -la bebida alcoholica tipicamente asturia- 
na- en vez de agua como el 19 de septiembre 
de 1517, servida en cuencos (tazones). El pŭbli- 
co grita con buen humor: !Viva el rey!, !Viva 
nuestro emperador!, y tambien: !Viva Aurelio! 
Se distribuyen bombones de chocolate y otras 
golosinas a los ninos y se baila al son de los 
tradicionales instrumentos musicales asturianos, 
gaita y tambor, un baile muy antiguo llamado 
"danza prima" y tambien otros bailes mas mo- 
demos.
Continua la fiesta...
El ano que viene, de nuevo Carlos V desembar- 
cara en Tazones, esperemos.
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JOVELLANOS
Julio Argilelles

En la jaro 1803, do ĝuste antaŭ du jarcentoj, es- 
tis pasanta la dua jaro de la prizonigo de Jove- 
llanos en la kastelo de Bellver, Mallorko. Li 
estis enkondukita tien laŭordone de despota kaj 
nekompetenta regantaro havanta katastrofan eks- 
teran politikon de fia kaj lakea submetiĝo al la 
tiama imperiismo. Nun estas konvena okazo por 
memori tion, kiam alia regantaro same fia en- 
kondukis nian landon en iun imperiisman alian- 
con kaj militon kiu senhonorigas nin.
Gaspar Melchor de Jovellanos naskiĝis en Gijon 
la 5a de januaro de la jaro 1744. Siaj gepatroj, 
kvankam apartenantaj al la nobelaro, ne ĝuis 
multajn rentojn kaj nur tre pene ili sukcesis sub- 
teni naŭfilan familion. En Gijono li faris sian 
unuan lernadon, pasante poste por fari studojn 
pri filozofio en la Universitato de Oviedo, kie 
estante li 13-jara, oni aplikis al li la unuan ton- 
suron por ebligi ke li povu ricevi iun eklezian 
stipendion. Li pasis poste al Avila, kie faris 
studojn en la Seminaro. Li atingis Ia gradon je 
Abituriento pri Kanonoj laŭ la Universitato de 
Osma la 9a de junio de 1761, aldonante la tito- 
lon al de Avila la 3a de novembro de 1763, li- 
cenciiĝinte sekvinttage. La lOa de majo de la 
sekva jaro li estis elektita kolegiano de la «Ma- 
yor de San Ildefonso» de Alcala de Henares, 
atingante licenciiĝon en tiu universitato. En ju- 
nio de la jaro 1767 li konkursas, sensukcese, 
celante katedron pri Kanonoj de la sama univer- 
sitato. Li rezignis pri sia eklezia kariero kaj lia 
vivo prenas alian direkton. La 3la de oktobro de 
1767 la reĝa konsilantaro proponas lin kiel Estro 
de la Reĝa Aŭdienco de Seviljo, posteno kiun la 
Reĝo asignas al li la 13a de februaro de 1768. 
Tiam li estis nur 24-jara kaj nulan sperton pri la 
juĝista ofico, sed havis ian delikatan senson pri 
la justeco kaj enorman alvokiĝon pri la studo.
Sia sevilja etapo daŭris dekunu jarojn. En tiu ur- 
bo li dediĉiĝis avide legi francan, anglan kaj ita- 
lan literaturon. Estis en tiu epoko kiam li inici- 
ĝis pri la ekonomiaj kaj historiaj problemoj, pri 
la reformo de la instruado, la literaturaj nova- 
ĵoj... Ĉi tiu intelekta evoluado de Jovellanos 
disvolviĝis en la kleraj rondoj de Seviljo, kie el- 
staris la figuro de Pablo de Olavide. Laŭ la pri- 
skribo kiun tiam faris pri li Cean Bermŭdez, Jo-

En 1803, o sea hace justamente dos siglos, corria el 
segundo ano de la reclusion de Jovellanos en el casti- 
llo de Bellver, Mallorca. Habla sido conducido alli 
por orden de un Gobierno dcspotico e incompetente 
con una politica exterior desastrosa, de sometimiento 
abyecto y lacayuno al imperialismo de la epoca. Es 
una buena ocasion para recordarlo ahora, cuando otro 
Gobierno igualmente indigno condujo a nuestro pais 
a una alianza y una guerra imperialista que nos des- 
honra.
Gaspar Melchor de Jovellanos nacio en Gijon el 5 de 
enero de 1744. Sus padres, aunque pertenecientes a 
la nobleza, eran escasos de rentas y se vieron agobia- 
dos para poder sacar adelante a sus nueve hijos. En 
Gijon estudio las primeras letras, pasando a cursar fi- 
losofia a la Universidad de Oviedo, en donde a la 
edad de 13 anos se Ie confirio la primera tonsura para 
poder obtener un beneficio eclesiastico. Pasd despues 
a Avila, donde curso en el Seminario. Se graduo de 
Bachiller en Canones por la Universidad de Osma el 
9 de junio de 1761, incorporando el titulo a la de 
Avila el 3 de noviembre de 1763, licenciandose al 
dia siguiente. El 10 de mayo del siguiente ano fue 
elegido colegial del Mayor de San Ildefonso de Alca- 
la de Henares, graduandose en esta universidad. En 
junio de 1767 oposita, sin exito, a una catedra de 
canones de la misma universidad. Renuncia a su ca- 
rrera eclesiastica y su vida cambia de rumbo. El 31 
de octubre de 1767 el Consejo de Camara propone a 
Jovellanos Alcalde de la Reai Audiencia de Sevilla, 
cargo para el que el Rey Ie nombra el 13 de febrero 
de 1768. Tenia entonces solo 24 anos y una experien- 
cia nula en la magistratura, pero un exquisito sentido 
de la justicia y una enorme vocation por el estudio. 
Su etapa sevillana duro once anos. En esa ciudad se 
dediĉo a leer febrilmente literatura francesa, inglesa 
e italiana. Es durante este tiempo cuando se inicia en 
los problemas economicos e historicos, la reforma de 
la ensenanza, novedades literarias... Esta evolucion 
intelectual de Jovellanos se desarrollo en los circulos 
ilustrados de Sevilla, en los que predominaba la figu- 
ra de Pablo de Olavide. Segita la description que por 
entonces hizo de el Cean Bermŭdez, Jovellanos era 
de estatura proporcionada, mas alto que bajo... sobrio 
en el comer y heber, atento y comedido en el trato...
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vellanos havis proporcian staturon, pli alta ol 
malalta... modera en la manĝado kaj la drink- 
ado, atentema kaj trankvila en la persona trak- 
to... li estis religiema sen zorgo, senartifika kaj 
senafekta, amanto de la vero, de la ordo kaj de 
la justeco; firma en siaj decidoj, sed ĉiam milda 
kaj bonanima kun la paŭperaj; konstanta en la 
amikeco... nelacigebla en la studo kaj rezistanta 
kaj forta por la la laboro. La 15a de marto de 
1774 li ascendis al la posteno de aŭditoro de la 
sama aŭdienco de Seviljo, kaj de tiam li estis iu 
el la plej elstaraj membroj de ĝia Regantaro. 
Oni konservas ankoraŭ kelkajn el la informoj 
kiujn li redaktis en la plenumado de de tiu tasko. 
Restis bona famo de lia jura agado en Seviljo, 
samkiel ol lia posta politika vivo-kurso en Ma- 
drido. Li ĉiam estis preta plenumi la leĝon kaj 
protekti la ordinaran jurisdikcion antaŭ la mult- 
eco de specialaj kaj eksterordinaraj leĝaroj kaj la 
privilegioj de la nobelaro. Pri tio ni vidas en li 
iun aktivan partianon de la socia evoluado de tiu 
socio ankoraŭ tro feŭdisma al la valoroj de la 
nuntempa mondo. Spit’ al ĉio, ne mankis al li 
kontraŭdiroj en tiu procezo; restis for de la pers- 
pektivoj de la epoko la prikonsidero de demo- 
kratia politika sistemo, eĉ inter la plej progresis- 
taj el la kleruloj. Fakte, en la penso de Jovella- 
nos daŭre estis la nobelaro la socia klaso komisi- 
ita por la gvidado kaj demarŝado de la socio, 
sed anstataŭanto la antikvan koncepton de hono- 
ro, kiu elvokas la gravecon de la nobelaj stirpoj, 
per tiu de virto, kiu rilatas al la kapablo kaj taŭ- 
geco por la okupado de postenoj. En tiuj jaroj li 
verkis la tragedion Pelajo kaj la dramon La ho- 
nesta deliktulo. Ĉi lasta verko respegulas lian 
zorgon pri la necesaj reformoj en la puna siste- 
mo de la epoko.
La 27a de aŭgusto de 1778 la Reĝo nomumis lin 
Kortum-estro. Devigita forlasi Seviljon, en mo- 
nato oktobro li eliras destine al Madrido «larmo- 
bane», laŭ esprimo de li uzata en sia Taglibro. 
Ŝajnas ke lia sevilja etapo estis por li profita an- 

kaŭ en la sentimentala tereno, kvankam sia pri- 
vata kaj sentimentala vivo estas sufiĉe malkonata 
de ni, male ol sia publika, profesia, oficiala kaj 
politika vivo. En la ĉefurbo oni elektis lin mem- 
bro de la plej gravaj el la kulturaj institucioj: li 
ricevas honorojn kaj nomumoj; lia aktivado estas 
enorma; li partoprenas en ekonomiaj konsilant- 
aroj, prezidas kunvenojn de anonimaj societoj 
nome de la reĝo, okupiĝas pri siaj akademiaj 
taskoj, oni komisias al li la redaktadon de dis- 
kursoj kaj laŭdoj, li partoprenas en kulturaj ron- 
doj... Tiaj postenoj kaj nomumoj havis rilaton 
kun sia ĵura kariero sed ili havis ankaŭ ian ka-

era religioso sin preocupaci n, ingenuo y sencillo, 

amante de la verdad, del orden y de la justicia; firme 
en sus resoluciones, pero siempre suave y benigno 
con los desvalidos; constante en la amistad... incansa- 
ble en el estudio y duro y fuerte para el trabajo. El 
15 de marzo de 1774 ascendid a oidor de la misma 
audiencia de Sevilla, y desde entonces fue uno de los 
miembros mas destacados de su Sala de Gobierno. Se 
conservan aŭn algunos de los informes que redacto 
en el desempeno de ese cargo. Dejo una buena ima- 
gen de su actuacion judicial en Sevilla, al igual que 
de su ejecutoria politica de los anos siguientes en 
Madrid. Se mostra siempre deseoso de cumplir la ley 
y de salvaguardar la jurisdiction ordinaria frente a la 
multiplicidad de fueros especiales y extraordinarios 
y los privilegios de la nobleza. En eso vemos en el 
un decidido partidario de la evolucion social desde 
aquella sociedad todavia muy feudal hacia los valores 
del mundo contemporaneo. Con todo, ese proceso no 
carecia de contradicciones en el; estaba fuera de las 
perspectivas de la epoca el contemplar un sistema po- 
litico democratico, incluso entre los mas avanzados 
de los ilustrados. De hecho, en el pensamiento de Jo- 
vellanos segula siendo la nobleza el estamento social 
encargado de la direction y gestion de la sociedad, si 
bien sustituyendo el antiguo concepto del honor, que 
remite a la importancia de los linajes nobiliarios, por 
el de virtud, que se refiere a la capacidad y la idonei- 
dad para la ocupacion de cargos. En esos anos escri- 
bi6 la tragedia Pelayo y el drama El delincuente hon- 
rado. Esta ultima obra refleja su preocupacion por las 
reformas necesarias en el sistema penal de la epoca. 
El 27 de agosto de 1778 el Rey Ie nombra Alcalde 
de Casa y Corte. Obligado a abandonar Sevilla, en 
octubre sale para Madrid «banado en lagrimas», se- 
giin expresion utilizada por el en su Diario. Parece 
ser que su etapa sevillana habia sido para el fecunda 
tambien en el terreno sentimental, aunque su vida 
sentimental y privada nos es hastante desconocida, al 
contrario de Io que ocurre con su vida publica, profe- 
sional, oficial y politica. En la capital es elegido 
miembro de las instituciones culturales mas importan- 
tes: recaen sobre el honores y nombramientos; su ac- 
tividad es inmensa; forma parte de juntas econdmi- 
cas, preside reuniones de sociedades anonimas en 
nombre del rey, atiende a sus fareas academicas, Ie 
encargan discursos y elogios, participa en tertulias... 
Tales cargos y nombramientos estan relacionados con 
su carrera judicial pero tienen tambien cierto caracter 
de funcion politica en conexion con tareas ministeria- 
les y gubemamentales en areas de la economia, la en- 
senanza y Io que entonces existia de beneficiencia
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rakteron de politica funkcio konekse kun minis- 
trejaj kaj registaraj taskoj en terenoj de la eko- 
nomio, la instruado kaj tio ekzistanta tiam pri 
publika bonfarado. Li estis akceptita en la Ma- 
drida Ekonomia Societo, en la Akademio de la 
Historio, en la Hispana Akademio kaj en tiu de 
Kanonoj. La 21a de aŭgusto de 1780 li ascendis 
al konsilantaro} de la Militaj Ordenoj. Oni komi- 
siis al li la redaktadon de diskursoj; en la sama 
jaro 1780 li verkis tiun de la Markizo «de-los- 
Llanos», en kiu tio, kio ŝajne estis ia laŭdo al 
Karolo la 3a, fakte konstituis ian subtilan kriti- 
kon. En la jaro 1782 li prononcas en la Ekono- 
mia Societo de Oviedo iun diskurson en kiu li 
skizas planon de la industria reformo de Asturio. 
Laŭŝajne, ĉiam kun la malfacilaĵoj ekzistantaj 
kiam oni intencas esplori lian privatan vivon, en 
Madrido li refaris iun am-aferon kiun li estis ko- 
mencinta en Seviljo, kiu kulminis per fiasko tre 
doloriga por li. Kaj poste li havis alian am-afe- 
ron, ĉi-foje kun iu sinjorino kiu rilatis kun la 
germana ambasadejo; el ĉi tiu afero naskiĝis iu 
infano, pri kiu oni ne plu sciis poste, kaj mal- 
aperas ankaŭ sia patrino el la vivo de Jovella- 
nos, en kiu ne plu estis jam am-aferoj.
La 31a de marto de lajara 1790 la reĝo nomu- 
mis Jovellanos-n inspektisto de la Kolegio de 
Kalatravo. La hispana politiko ŝanĝis kiam estis 
entronigita Karolo la 4a, koincidante ankaŭ kun 
la komenciĝo de la Franca Revolucio. Tiam ko- 
menciĝis la malfacilaĵoj por Jovellanos kiuj kul- 
minos per sia ekziligo en Gij6n. Jovellanos ne 
ĝuis multajn simpatiojn en la nova Kortumo. 
Tiuj tajdoj en sia politika fortuno devas esti 
komprenitaj kadre de la interfrontiĝo tiam ekzis- 
tanta inter la politikaj grupoj, la modera, tradici- 
isma, prezidita de la grafo Floridablanka kaj tiu 
de la kleranoj, poste nomataj liberaloj, inter kiuj 
troviĝis Jovellanos. Ekde lajara 1790 al 1797 li 
restas ekzilita en Asturio, se vivi en tiu ĉi re- 
giono oni povas esti nomata «ekzilo». Estis tiu iu 
el la periodoj intelekte plej profitdonaj por Jove- 
llanos, kiam li estis jam 45-jaraĝa. En Gijon li 
metis finon al la verkado de la Informo en la 
afero de la Agrara Leĝo kaj la Raporto pri la 
publikaj spektakloj. Fine de lajara 1795, publik- 
igita jam la Informo en la afero de la Agrara Le- 
ĝo, la Inkvizicio intencis malpermesigi la verkon 
de Jovellanos, kvankam ne sukcesis tion fari ĉar 
Ia prestiĝo de tiu aŭtoro multe estis altiĝinta. En 
novembro de 1797 Jovellanos estas nomumata 
ministro pri Justico. Tiu ĉi politika releviĝo en- 
kadriĝas, denove, en la balancigo de la politika 
evoluo de Hispanio; estis komenciĝanta tiam la 
stranga periodo de la reĝa favoro de Godoj. No-

pŭblica. Ingreso en la Sociedad Economica Matriten- 
se, en la Academia de la Historia, en la Academia 
Espanola y en la de Canones. El 21 de agosto de 
1780 ascendio a consejero de las Ordenes Militares. 
Se Ie encargaba la redaccion de discursos; en el mis- 
mo ano 1780 escribio el del Marquĉs de los Llanos, 
en el cual Io que aparentemente era un elogio a Car- 
los III, constitufa en realidad una sutil critica. En 
1782 pronuncia en la Sociedad Economica de Oviedo 
un discurso en el que esboza un plan de la reforma 
industrizi de Asturias. Parece ser, siempre con la difi- 
cultad existente al tratar de rastrear su vida privada, 
que en Madrid rehizo una relacion sentimenta! que 
habla iniciado en Sevilla, que culmino en doloroso 
fracaso para el. Y despues tuvo otro romance, esta 
vez con una dama relacionada con la embajada ale- 
mana; de esta relacion nacio un nino, del que despues 
no se vuelve a saber nada mas, y desaparece tambien 
su madre de la vida de Jovellanos, en la que no vol- 
vid a haber ya mas relaciones sentimentales.
El 31 de marzo de 1790 el rey nombro a Jovellanos 
visitador del Colegio de Calatrava. La politica espa- 
fiola cambid al ser entronizado Carlos IV, en coinci- 
dencia tambien con el comienzo de la Revolucion 
Francesa. Enspezaron entonces los momentos dificiles 
para Jovellanos que terminaran con su destierro en 
Gijon. Jovellanos no gozaba de muchas simpatias en 
la nueva Corte. Esos altibajos en su fortuna politica 
deben ser entendidos en el contexto del enfrentamien- 
to entonces existente entre las corrientes moderada, 
tradicionalista, presidida por el conde de Floridablan- 
ca y la de los ilustrados, despues llamados liberales, 
entre los que se encontraba Jovellanos. Desde 1790 
a 1797 permanece desterrado en Asturias, si es que 
se puede Uamar «destierro» a vivir en esta region. 
Fue ese uno de los periodos mas fecundos intelec- 
tualmente para Jovellanos, cuando contaba ya 45 
anos de edad. En Gijon termina el Informe en el ex- 
pediente de Ley Agraria y la Memoria sobre los es- 
pectaculos publicos. A finales del ano 1795, publica- 
do ya el Informe en el expediente de la Ley Agraria, 
la Inquisicion intento prohibir la obra de Jovellanos, 
aunque no Io consiguio porque el prestigio de ese au- 
tor habia crecido mucho. En noviembre de 1797 Jo- 
vellanos es nombrado ministro de Gracia y Justicia. 
Esta recuperacion politica se enmarca, de nuevo, en 
los vaivenes de la evolucion politica espanola; co- 
menzaba el singular periodo de la privanza de Go- 
doy. Nuevas vicisitudes esperaban a Jovellanos en la 
Corte. Por Io que parece, Jovellanos habia sido lla- 
mado al ministerio para que reformara los estudios 
universitarios, para que diera cauce legal a las medi-
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vaj sorto-ŝanĝoj atendis al Jovellanos en la Kor- 
tumo. Laŭŝajne, Jovellanos estis farita ministro 
por reformi la universitatajn studojn, por ke li 
donu leĝan kurson al la disponoj defenditaj en 
sia Informo en la afero de la Agrara Leĝo, kaj 
por malpliigi la forton de la reakcia partio, sub- 
gvide de la Inkvizicio. La amplekso de la taskoj 
tro pretersuperi^ la tempon je kiu disponis la 
eminenta gijonano por ilin efektivigi. Oni ĉesigis 
lin kiel ministro post ok monatoj. En la jaro 
1800 ekfuriozas feroca batalo kontraŭ ĉio signif- 
anta promeson de progreso en Hispanio. En la 
oficialaj sferoj kaj konkrete en la leteroj de Go- 
doj al la reĝino Maria Luisa, Jovellanos estis 
konsiderata kiel kapo de la klera grupo kiun oni 
pretendis detrui. Oni arestis lin la 13a de marto 
de 1801 kaj oni kondukis lin al la kartuzia mo- 
naĥejo de Valldemosa, en Mallorko, kaj la sek- 
va jaro oni enprizonigas lin en la kastelo de 
Bellver kie li restos ĝis la 22a de marto de 
1808, post la faliĝo de la ministro Godoj kaj la 
entronigo de Ferdinando la 7a.
Poste venis la nacia katastrofo kiu tiom efikis 
sur nia lando: frukto de la fuŝa politiko kiun 
dum kelkaj jaroj estis farinta Godoj, okazis la 
sekvestro, fare de Napoleon, de la reĝa familio 
de Hispanio kaj la franca okupado de nia terito- 
rio, rekonkerita poste preze de akra sepjara mili- 
to. La klera grupo de 1797 disiĝas: iuj pensas ke 
Napoleono kaj Josefo Bonaparte kapablos solvi 
la problemojn de Hispanio, dume aliaj konside- 
ras ke oni devas entrepreni laŭ hispana stilo la 
taskon de la renovigo de la lando. La unuaj vo- 
las varbi Jovellanos-n, kaj eĉ nomumas lin mi- 
nistro de la reĝo Josefo. Tamen li akceptas en 
septembro lian nomumon kiel peranto de la Kon- 
silio de Asturio en la Centra Konsilio. Kune kun 
ĝi Jovellanos iras de Madrido al Seviljo kaj fine 
a Kadizo. Estis Jovellanos kiu ellaboris la pro- 
jekton de la Parlamento.
Starigita la Regenteco la 3 la de januaro de 
1811, Jovellanos mendas permeson por translok- 
iĝi al Asturio; li ekvojaĝas marvoje la 26a de fe- 
bruaro, sed iu ŝtormo devigas lin albordiĝi la 
galician marbordon, restante en Muros-de-Noja 
ĝis kiam, liberigita Gijono el la franca soldataro, 
li decidas reveni la 7a de aŭgusto al sia naskiĝ- 
urbo, kie oni ricevis lin kun grandaj honoroj. 
Sed denove la franca armeo okupas Gijonon kaj 
Jovellanos devas fuĝi marvoje la 6a de novem- 
bro. Malsana je pneŭmonito, li haltas en Puerto- 
de-Vega, kie li mortas la 27a de tiu monato, 
kiam li estis 68-jaraĝa.
Nuntempe ĉiuj konsentas pri tio ke Jovellanos 
estas la plej tipa figuro de la 18a jarcento hispa-

das propugnadas en su Informe en el expediente de la 
Ley Agraria, y para que amortiguara la fuerza del 
partido reaccionario, que la Inquisicion encabezaba. 
La envergadura de las tareas superaba con mucho el 
tiempo de que dispoma el ilustre gijones para llevar- 
las a la practica. Fue cesado ocho meses mas tarde. 
En 1800 se desata una lucha implacable contra todo 
lo que en Espana representaba una promesa de pro- 
greso. A Jovellanos se Ie consideraba en las esferas 
oficiales y concretamente en las cartas de Godoy a la 
reina Maria Luisa, como cabeza del grupo ilustrado 
que se pretendfa aniquilar. El 13 de marzo de 1801 
es arrestado y conducido a la cartuja de Valldemosa, 
en Mallorca, y al ano siguiente Ie encierran en el 
castillo de Bellver donde permaneceria hasta el 22 de 
marzo de 1808, tras la caida del ministro Godoy y el 
entronizamiento de Fernando VII.
Despues vino la catastrofe nacional que tanto marco 
a nuestro pais: fruto de la politica desastrosa que du- 
rante anos habla Revado Godoy, tiene lugar el se- 
cuestro, por parte de Napoleon, de la familia reai es- 
panola y la ocupacion francesa de nuestro territorio, 
reconquistado luego al precio de una durisima guerra 
de siete anos de duracidn. El grupo ilustrado de 1797 
se escinde: unos creen que Napoleon y Jose Bonapar- 
te seran capaces de resolver los problemas de Espana, 
mientras otros consideran que ha de darse una salida 
espanola a la tarea de regeneracion del pais. Los pri- 
meros quieren contar en sus frias con Jovellanos, y 
hasta lieĝan a nombrarle ministro del rey Jose. Sin 
embargo el acepta en septiembre el nombramiento de 
representante de la Junta de Asturias en la Junta Cen- 
tral. Con ella va Jovellanos desde Madrid a Sevilla y 
finalmente a Cadiz. Jovellanos es el que elabore el 
proyecto de Cortes.
Instaurada la Regencia el 31 de enero de 1811, Jove- 
llanos solicita autorizacidn para trasladarse a Astu- 
rias; inicia el viaje por mar el 26 de febrero, pero una 
tempestad Ie obliga a arribar a las costas gallegas, 
permaneciendo en Muros de Noya hasta que, libre 
Gij6n de la presencia francesa, decide volver a su vi- 
lla natal el 7 de agosto, siendo recibido con todos los 
honores. Pero de nuevo el ejercito frances toma Gijon 
y Jovellanos tiene que huir por mar el 6 de noviem- 
bre. Enfermo de pulmonia, se detiene en Puerto de 
Vega, en donde muere el dia 27 a los 68 anos de 
edad.
Hoy ya nadie discute que Jovellanos es la figura mis 
representativa del siglo XVIII espanol. Una de las 
notas mas significativas de su obra es que su posicio- 
namiento entre los extremismos del tradicionalismo 
y de la revolucion, la mesure, el «in medio sit virtus»
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na. Iu el la plej signifaj notoj de sia verkaro es- 
tas tio ke li poziciiĝas inter la ekstremismoj de 
la tradiciismo kaj de la revolucio, la modero, la 
<in medio sit virtus» (en la mezo staras la virto), 
estas ia konstanto en sia idearo tiel politika kiel 
literatura. Sia pragmata senso igis lin koncepti la 
politikon kiel iu vojo de sinsekvaj kaj partaj pli- 
bonigoj, sen subitaj ŝanĝoj. Ĉi tiu modera kaj 

progresiva reformismo havas kiel bazo kaj radi- 
ko la instruadon, pri kiu li kutime insistas en sia 
verkaro. La edukado estas la ŝlosilo por la refor- 
mo kaj la -ilo de ĉiu socia transformigo. La ne- 
scio kaj la senklereco estas la grandaj malbon- 
aĵoj kiuj laŭ Jovellanos malpermesas la feliĉon, 
la komforton kaj la progreson de ĉiu lando. Sia 
literatura verkaro, pli ol delekti, havas kiel ĉefan 
celon esti profitdona. Eĉ en tiuj ĝenroj ŝajne plej 
malproksimaj al tiu celo, kiaj la poezio, la teatro 
kaj la romano, Jovellanos intencas markigi ilin 
per tiu orientiĝo: ili devas havi moralan celon, 
tio estas, reformacii la kutimojn, forpeli la ne- 
klerecon. Kaj estas rimarkinda ankaŭ sia intelek- 
ta honesteco, amplekse reliefigita de ĉiuj kritik- 
istoj, sia firmeco, sia digno kaj sia morala rekt- 
eco estas proverbaj kaj konstituas sian plej gran- 
dan gloron. Sed ankaŭ, ĉi tiu kondut-linio de de- 
likata rekteco, de neriproĉebla agado nepre al- 
portis al li multajn malagrablaĵojn meze de 
Kortumo koruptita je malvirto kaj vulgareco.
Iu atentoveka aspekto de la verkaro de Jovella- 
nos, estas la maniero kiel li sciis kombini sian 
ĝeneralan kaj universalan rigardon de la proble- 
moj, kaj samtempe sia atento pri ĉio koncernan- 
ta tiel al la tuto de la Princlando kiel al sia nask- 
iĝurbo, Gijon. La lingvo, la folkloro, la arto, la 
historio, la terkulturo, la ekonomio, la indus- 
trio... ĉiuj ĉi aspektoj de la asturia realaĵo estis 
prikonsideritaj de Jovellanos profunde kaj per 
estontec-cela rigardo kiuj povas taŭgi eĉ nuntem- 
pe, post du jarcentoj. En sia korespondado pre- 
zentiĝas ia profunda analizado de la problemoj 
kiuj efikis sur nia terkulturo kaj nia industrio. 
La Diskurso a la Ekonomia Societo de Astur- 
Lando konstituas iun el la plej ampleksaj progra- 
moj faritaj pri la eblecoj de nia regiono. Sia 
Atentigo pri la dialekto en Asturio skizas la 
gvidliniojn sekvendaj por efektivigi sciencan stu- 
don de nia regiona lingvo, la neceso de Astura 
Akademio kiu okupiĝu pri ellaborado de vortaro 
de la astura lingvo. La arto, la historio, nia fol- 
kloro, la popolaj festoj, estis traktitaj de Jovella- 
nos kun tiom da profunda rigardo ke en multaj 
aspektoj ne estis superitaj. La parto de siaj Tag- 
libroj kiuj temas pri Asturio daŭre estas iu el la 
dokumentoj pli allogaj por la nuntempa leganto.

(en el medio esta la virtud), es una constante en su 
ideario tanto politico como literario. Su sentido prag- 
matico le hizo entender la politica como un camino 
de mejoras paulatinas y parciales, sin cambios brus- 
cos. Este reformismo moderado y progresivo tiene 
como base y raiz la educadon, sobre la que vuelve 
constantemente en sus escritos. La educadon es la 
Have para la reforma y el instrumento de toda trans- 
formacidn social. La ignorantia y la incultura son los 
grandes males que para Jovellanos impiden la felici- 
dad, el bienestar y el progreso de un pais. Su obra li- 
teraria, mas que deleitar, tiene como finalidad princi- 
pal servir de provecho. Incluso a aquellos generos 
que mas ajenos pudieran parecer a esta finalidad, co- 
mo la poesia, el teatro y la novela, Jovellanos intenta 
imprimirles esta orientation: han de buscar una fina- 
lidad moral, o sea, reformar las costumbres, desterrar 
la ignorantia. Y es de senalar tambien su honestidad 
intelectual, ampliamente destacada por toda la critica, 
su firmeza, su dignidad y su rectitud moral son pro- 
verbiales y constituyen su mayor gloria. Pero tam- 
bien, esta linea de conducta de exquisita rectitud, de 
irreprochable conducta le habria de traer muchos sin- 
sabores en medio de una Corte corrompida por el vi- 
cio y la vulgaridad.
Uno de los aspectos que llaman la atencidn al estu- 
diar la obra de Jovellanos, es como supo conjugar su 
visidn global y universal de los problemas, y al mis- 
mo tiempo su preocupacidn por todo Io que afectase 
tanto a la totalidad del Principado como a su villa na- 
tal, Gijon. La lengua, el folklore, el arte, la historia, 
la agricultura, la economia, la industria... todos esos 
aspectos de la realidad asturiana fŭeron contemplados 
por Jovellanos con una profundidad y una visidn de 
futuro que pueden ser validos incluso actualmente, 
despues de dos siglos. En su correspondencia nos 
ofrece profundo analisis de los problemas que afecta- 
ban a nuestra agricultura y a nuestra industria. El 
Discurso a la Sociedad Economica del Pais de Astu- 
rias constituye uno de los programas mas exhaustivos 
que se hicieron sobre las posibilidades de nuestra re- 
gion. Su Apuntamiento sobre el dialecto en Asturias 
traza las directrices que han de tenerse en cuenta para 
lle var a cabo un estudio cientifico de nuestra lengua, 
la necesidad de una Academia Asturiana que se en- 
cargue de elaborar un diccionario de la lengua astu- 
riana. El arte, la historia, nuestro folklore, las rome- 
rias, fueron tratados por Jovellanos con una visidn 
tan profunda que en muchos aspectos no han sido su- 
perados. La parte de los Diarios que se ocupa de As- 
turias sigue siendo uno de los documentos mas atrac- 
tivos para el lector actual.
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PRI ACERCA DEL

ESPERANTO
La ŝlosilo de komuna lingvo, perdita 
en la Babel-Turo, povas esti 
konstruita nur per la uzado de 
Esperanto.
Julio Verne

Esperanto tre utilos al la sportistoj, 
por ilin alproksimigi kaj provizi al ili 
amikajn kaj ŝportismajn interrilatojn. 
Pele

Esperanto estas la universala lingvo 
de nia epoko.
Juan XXIII

Esperanto estas la plej bona solvo 
por la ideo de la intemacia lingvo. 
Albert Einstein

La facileco de la lernado de 
Esperanto estas tia ke ricevinte, antaŭ 
ses jaroj, gramatikon, vortaron kaj 
iujn artikolojn en tiu lingvo, kaj post 
okupiĝi pri ĝi dum ne plu ol du 
horoj, mi povis se ne skribi, jes ja 
legi kun facileco en tiu ĉi lingvo. 
Leon Tolstoi

Artikolo verkita de H. Neal Parker kaj ricevita 
tra ret-poŝto

La grandnombro da idiomoj parolataj en Eŭro- 
po obstaklas la informad-inter ŝanĝon, kaj mal- 

La Have de una lengua comŭn, perdi- 
da en la Torre de Babel, solo puede 
ser construida con el uso del 
Esperanto.
Julio Verne

El Esperanto sera muy ŭtil para los de- 
portistas, para acercarlos y facilitarles 
unas relaciones amistosas y deportivas. 
Pele

El Esperanto es la lengua universal de 
nuestra epoca.
Juan XXIII

El Esperanto es la mejor soluciĉn para 
la idea de la lengua intemacional. 
Albert Einstein

La facilidad de aprendizaje del 
Esperanto es tal que habiendo recibido, 
hace seis anos, una gramatica, un 
diccionario y unos articulos en dicha 
lengua, y tras ocuparme de ella no mas 
de dos horas, pude si no escribir, si 
leer con facilidad en esta lengua. 
Leon Tolstoi

Articulo de H. Neal Parker recibido por correo 
electronice

La gran cantidad de idiomas hablados en Europa 
es un obstaculo para el intercambio de informa- 
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helpas la plej bonan funkciadon de la Eŭropa 
Unio. Post la aldonigo de 10 novaj membroj 
kaj kromaj 9 lingvoj, kio entutas 20 malsa- 
majn lingvojn, la problemo eĉ pli fariĝas gra- 
va.
La lingva problemo estas realaĵo kaj Esperan- 
to estas reala solvo longa-tempe. Esperanto 
estas planita lingvo kun esenca foresto je nere- 
gulaĵoj kaj kun strukturo laŭintence simpla 
kaj facila. Tial multe pli facilas lemi ĝin ol iun 
ajn naturan lingvon, kia la angla. Plejparto el 
ĝiaj vortoj estas latin-devenaj. Ĝi estis skizita 
de iu pola okul-kuracisto, doktoro Ludovico 
Zamenhof, kiu diskonigis sian verkon en la ja- 
ro 1887. De tiam la fonologia, morfologia kaj 
sintaksa strukturo restis esence senŝanĝa. Ta- 
men la vortprovizo tre multe pligrandiĝis kaj 
ege disvolviĝis tute same ol iu ajn natura ling- 
vo. La nova 'Plena Ilustrita Vortaro’, unuafoje 
publikigita kiel 'Plena Vortaro’ en la jaro 
1934, sustance pliampleksigita en la jaro 1970, 
kaj aktualigita en la jaro 2002) konsistas el 
1265 paĝoj kaj estas fizike simila laŭ grando 
al "Webster’s Collegiate Dictionary".
Esperanto havas ian vere inĝenia sistemo de 
formado de novaj vortoj pere de la kombinado 
de radik-vortoj kaj aldonado de prefiksoj kaj 
sufiksoj. La vortaro enhavas proksimume 
16.000 enirvortojn, koincidante ĉiu el ili kim 
iu radikvorto. Generale, asociita al ĉiu enir- 
vorto estas kelkaj duarangaj vortoj kun rilat- 
anta signifo, 'heziti’, kaj 'sen'. 'Senhezite' 
estas duaranga vorto kiu aparas sub la enirvor- 
to 'heziti', samkiel ’deliverability’ aperas sub 
la enirvorto 'deliver' en la angl-lingva vortaro 
'Webster’s Collegiate’. Ekzistas proksimume 
48.000 vortoj rilatigitaj kun la 16000 enir- 
vortoj.
La Esperanto-parolantoj povas libere formi 
vortojn starte de la radikoj kaj afiksoj kondiĉe 
ke ili havu signifon, kaj la plej ordinaraj vortoj 
kun evidenta signifo povas ne apari en la vort- 
aro. Do la tuta kvanto da disponeblaj vortoj 
por la lingvo-uzanto povas esti pli ol 48.000. 
Ekzistas specialigitaj vortaroj en diversaj te- 
renoj.
Mi vidas Esperanton kiel ia speco je fenomeno 
de kriza maso. Se iu malgranda kvanto da ra- 
dio-aktiva materialo troviĝas en iu loko, oka- 
zas nenio ĝis la kvanto atingas ioman krizan 
mason. Tiam ĝi eksplodas. Esperanto travivas 

ci6n, e impide el optimo funcionamiento de la 
Uni6n Europea. Con la incorporacidn de 10 nue- 
vos miembros y 9 idiomas adicionales, que ha- 
cen un total de unas 20 lenguas diferentes, el 
problema llega a ser aŭn mas grave.
El problema lingŭistico es una realidad y el Es- 
peranto es una soluci6n reai a largo plazo. El 
Esperanto es una lengua planificada con una au- 
sencia esencial de irregularidades y con una es- 
tructura deliberadamente simple y sencilla. Por 
tanto es mucho mas ticil de aprender que una 
lengua natural como el inglĉs. La mayoria de las 
palabras son de origen latino. Fue disertado por 
un oculista polaco, el doctor Ludovico Zamen- 
hof, quien dio a conocer su obra en el afto 1887. 
Desde entonces la estructura fonoldgica, morfo- 
16gica y sintactica no cambio apreciablemente. 
En cambio el lexico aumento tremendamente y 
se desarrollo mucho al igual que en una lengua 
natural. El nuevo 'Plena Ilustrita Vortaro’ (Dic- 
cionario Ilustrado Completo, publicado por vez 
primera como 'Plena Vortaro’ en 1934, sustan- 
cialmente ampliado en 1970, y actualizado en el 
2002) tiene 1265 paginas y es parecido en tama- 
fio al ’Webster’s Collegiate Dictionary’.
El Esperanto tiene un sistema verdaderamente 
ingenioso de formar palabras nuevas por medio 
de la combination de raices y adicion de prefijos 
y sufijos. El diccionario tiene alrededor de 
16000 entradas principales, correspondiendo ca- 
da una de ellas a una raiz. Tipicamente asociadas 
con una entrada principal hay varias palabras se- 
cundarias con significado relacionado. 'heziti' = 
'titubear', y 'sen' = 'sin'. 'Senhezite' = 're- 
suelto, decidido’ es una palabra secundaria que 
aparece bajo la entrada principal 'heziti', de la 
misma manera que ’deliverability’ aparece bajo 
la entrada principal 'deliver' en el 'Webster’s 
Collegiate’. Hay en tomo a 48000 palabras co- 
rrespondiendo a las 16000 entradas principales. 
Los Esperanto-hablantes pueden formar palabras 
libremente a partir de las raices y sufijos con tal 
de que tengan sentido, y las palabras mis co- 
rrientes con un significado obvio pueden no apa- 
recer en el diccionario. Entonces el numero total 
de palabras disponibles para el usuario puede ser 
mayor de 48000. Existen diccionarios especiali- 
zados en varios campos.
Yo veo al Esperanto como una especie de fen6- 
meno de masa critica. Si una cantidad pequena 
de material radioactivo esti en un lugar, nada 
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momenton tre malsupre de la kriza maso. Mi 
kelkfoje uzas ĉi-tiun analogion de iu intenc- 
ante atingi kontraktojn por la telefona entre- 
preno de iu malgranda urbo en la dua jardeko 
de la pasinta jarcento. Se vi intencas konvinki 
Sinjorinon Smith kaj diras al ŝi ke estas kro- 
maj tri personoj en la urbo kiuj havas telefo- 
non kaj ke ili loĝas je distanco de du kvartaloj 
de ŝia loĝejo, tiukaze ne estas granda stimulo 
por ke ŝi havu telefonon. Sed se vi povus ra- 
konti al ŝi ke 100 personoj kaj plejparto el la 
vendejoj havas nun telefonon, estus ia reala 
motivo por ke ŝi subskribu la kontrakton. 
Nuntempe Esperanto ne konstituas praktikan 
solvon al la lingva problemo. Ne multaj perso- 
noj parolas aŭ uzas ĉi-tiun lingvon. (Ne ŝatas 
al mi temi pri la uloj kiuj uzas siaprofite Es- 
peranto kiam ili vojaĝas; mi preferas atentigi 
pri grava informad-inter ŝanĝo). Tio povas ra- 
pide ŝanĝi se konvena organizaĵo prenas la 
iniciativon. Ni supozu ke la Eŭropa Unio kre- 
os komitaton da lingvo-fakuloj kaj ekspertuloj 
pri komunikado por studi longa-tempe la ling- 
van problemon en Eŭropo. Mi pensas ke tia 
komitato alvenus al la konkludo ke planita 
lingvo kia Esperanto estas adekvata por la ne- 
cesoj de intemacia komunikado, kio signifus 
ke la Eŭropa Unio povus realigi siajn nego- 
cojn en Esperanto, ĉar ĝi ne estas nacia ligvo 
de iu ŝtato, ĝi rezultas politike neŭtrala, kaj 
pro tio ke ĝi estas planita ligvo, ĝi rezultas 
multe pli facile lernebla ol ĉiu ajn natura ling- 
vo kia la angla.
Se la Eŭropa Unio decidus ke Esperanto estu 
la lingvo de la estonteco, ĝi devus alpreni pro- 
gramon por ties ĝenerala instruado. La unua 
paŝo estus trejni instruistojn. Por tio estus 
necesaj kelkaj jaroj. Tiaj instruistoj estus 
disponeblaj, se oni efektivigus la instruadon en 
ĉiuj lernejoj. Mia propra sperto kiel lingvo- 
instruisto sugestas al mi ke "lasi ĉiujn lemi 
kune" povas funkcii en ĉi-tiu situacio. Ne estas 
necese tre flue paroli por sukcese instrui en iu 
enkonduka kurso de la lingvo. La necesa 
skribita materialo por la instruado de la lingvo 
kaj por la ekzercado jam ekzistas. Jam mi 
menciis la novan revizion de la Plena Vortaro 
de Esperanto. Ekzistas iu tre bonkvalita vort- 
aro Angla-Esperanta Peter Benson publikigita 
en la jaro 1995. Iu granda vortaro Esperanta- 
Germana de Erich-Dieter Krause aperis en la 

ocurre hasta que la cantidad alcanza una masa 
critica. Entonces explota. El Esperanto se en- 
cuentra en un momento muy por debajo de la 
masa critica. Utilizo a veces esta analogia de al- 
guien intentando lograr contratos para la compa- 
nia telefonica de una ciudad pequena en los anos 
20. Si Vd interna convencer a Ia Sra Smith y le 
dice que hay otras tres personas en la ciudad que 
tienen telefono y que ellas residen a dos bloques 
de distancia de ella, entonces no existirŭ una 
gran motivacion para que ella tenga telefono. 
Pero si Vd. pudiera contarte que 100 personas y 
la mayoria de las tiendas tienen ahora un telĉfo- 
no, existiria una motivacion reai para que ella le 
firme el contrato.
Por el momento el Esperanto no es una soluciŭn 
practica al problema lingŭistico. No habla ni usa 
esta lengua mucha gente. (No me gusta referir- 
me a los individuos que usan ventajosamente el 
Esperanto cuando viajan; me gusta referirme a 
importante intercambio de informaciŭn). Eso 
puede cambiar rapidamente si la organizajn 
adecuada toma la iniciativa. Pongamos que la 
Union Europea nombre un comite de lingŭistas 
y expertos en comunicacion para estudiar a largo 
plazo el problema lingŭistico en Europa. Creo 
que tal comite llegaria a la conclusion de que 
una lengua planificada como el Esperanto es ade- 
cuada para las necesidades de la comunicacion 
internacional, Io que significaria que la Union 
Europea podria realizar sus negocios en Esperan- 
to. Dado que no es la lengua nacional de un Es- 
tado, es politicamente neutral, y dado que es pla- 
nificada, es mucho mas facil de aprender que 
una lengua natural como el inglĉs.
Si la U.E. decidiese que el Esperanto fuese la 
lengua del futuro, deberia asumir un programa 
para enseŭarlo a todos. El primer paso seria en- 
trenar instructores. Eso llevaria varios anos. Ta- 
les instructores estarian disponibles, si ensenasen 
en todas las escuelas. Mi propia experiencia co- 
mo profesor de idiomas me sugiere que "dejar a 
todos estudiar juntos" puede fŭncionar enesta si- 
tuaciŭn. No es necesario hablar con gran fluidez 
para ensenar con ĉxito en un curso de iniciadon 
a la lengua. El material escrito necesario para la 
ensenanza de la lengua y para el adiestramiento 
ya existe. Ya mencionĉ la nueva revision del 
Diccionario Completo de Esperanto. Existe un 
diccionario Ingles-Esperanto muy bueno de Peter 
Benson publicado en 1995. Un gran diccionario
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jaro 1999 aldone al la vortaro Germana-Esper- 
anta publikigita de Langenscheidt en la jaro 
1993. Iu nova vortaro Hispana-Esperanta estis 
ĵus publikigita. Ekzistas lemo-libroj en diver- 
saj idiomoj. Estas material aŭdo-vida materialo 
kaj kursoj en Inter-reto. Ekzistas iu fam-konata 
serio da lecionoj sur video-bendo, tute en Es- 
peranto, realigita kaj distribuita de ELNA 
(Esperanto League of North America).
Mi intuicias ke post 10 jaroj la Eŭropa Unio 
povus entrepreni enkondukan etapon de fŭnk- 
ciado de la lingvo kaj ke post 20 jaroj ĝi po- 
vus fariĝi tute funkciad-kapabla. Eble povus 
okazi la komenciĝo post 5 jaroj. Dume la Eŭ- 
ropa Unio devus establi laŭiran funkciadon kaj 
uzi la meKanismoj je kiuj ĝi disponas.
Iu kritiko kiun oni kutime faras al Esperanto 
estas tio ke ĝi ne estas rezulto de kelkjarcenta 
evoluado ene de iu ajn kultura grupo, ke ĝi ne 
enkarniĝis en la historia sperto de la kulturo 
de tia grupo, kaj ke tial ĝi ne povas esti ve- 
hiklo de granda literaturo. Iuj defendantoj de 
Esperanto kontraŭ-argumentas al tio menciante 
la esprim-kapablon kiun ili perceptas en la lin- 
gvo aŭ citante la konsiderindan kvanton da li- 
teraturo, eĉ poezio, verkita en tiu idiomo. Mia 
argumento estas ke tiu kritiko tute ne gravas. 
Neniu devas perdi sian naturan lingvon. 
Francio daŭre uzados la francan. Finlando plu- 
konservos la finnan lingvon. Esperanto estas 
ponto inter malsamaj lingvaj komunumoj, ĉiu 
verkisto decidus kiu lingvo pli konvenas al sia 
celo.
Iu lasta komentario. Se Esperanto estas fajna 
frukto de la homa talento, oni povas sin de- 
mandi kial ĝi ankoraŭ ne sukcesis en la mon- 
do. Memorindas ke la grandaj ŝanĝoj tro multe 
devis atendi sian realiĝon. Laŭ la Brita Enci- 
klopedio, iu pastro de Lyon estis al unua kiu 
sugestis decimalan sistemon de pezoj kaj me- 
zuroj en la jaro 1670. Post 120 jaroj la Franca 
Revolucio, la Nacia Asembleo prenis iujn kon- 
kretajn disponojn por la enkonduko de tia ske- 
mo, kaj nur en la jaro 1875 estis kreita en Se- 
vres iun intemacian instituton por entrepreni la 
normaligadon. Post pli ol 300 jaroj de kiam la 
ideo estis unuafoje sugestita, ĝi ankoraŭ ne 
atingis sukcesons en Usono, sed iam ĝi 
sukcesos.

Esperanto-Aleman de Erich-Dieter Krause apare- 
cio en 1999 sumandose al diccionario Alcmin- 
Esperanto publicado por Langenscheidt en 1993. 
Un nuevo diccionario Espanol-Esperanto fue pu- 
blicado recientemente. Existen libros de texto en 
varios idiomas. Hay material audiovisual y cur- 
sos en Internet. Existe una afamada serie de lec- 
ciones en video-cinta, totalmente en Esperanto, 
realizada y distribuida por ELNA (Esperanto Le- 
ague of North America).
Mi intuicion es que en 10 anos la Union Europea 
podria comenzar una fase de introducciĉn en el 
fŭncionamiento de la lengua y que en 20 anos 
podria llegar a ser completamente fŭncional. 
QuizA pudiera comenzarse en 5 anos. Mientras 
tanto la Union Europea debe establecer un fŭn- 
cionamiento sobre la marcha y utilizar los meca- 
nismos de que dispone.
Una critica que se suele hacer al Esperanto es 
que no es producto de siglos de evolucion dentro 
de algŭn grupo cultural, que no se encanto en la 
experiencia historica de la cultura de tal grupo, 
y que por tanto no puede ser vehiculo de una 
gran literatura. Algunos defensores del Esperan- 
to contraarguyen a eso aludiendo al poder expre- 
sivo que ellos perciben en la lengua o citando la 
considerable cantidad de literatura, incluyendo 
poesia, escrita en ese idioma. Mi argumento es 
que esa critica es irrelevante. Nadie tiene que 
perder su lengua nativa. Francia seguira usando 
el frances. Finlandia continuara con el finlandes. 
El Esperanto es un puente entre diferentes comu- 
nidades lingŭisticas. Cada escritor decidiria que 
lengua conviene mejor a sus propositos.
Un ultimo comentario. Si el Esperanto es un 
magnifico parto del ingenio humano, se puede 
uno preguntar por que no alcanzo ya exito en el 
mundo. Recuerdese que los grandes cambios tar- 
daron largo tiempo en realizarse. Segŭn la Enci- 
clopedia Britanica un cura de Lyon fue el prime- 
ro en sugerir un sistema decimal de pesos y me- 
didas en 1670. 120 anos despues la Revoluci6n 
Francesa, la Asamblea Nacional tomŭ algunas 
medidas concretas para implementar tal esque- 
ma, y solamente en 1875 fue establecido en Se- 
vres un instituto intemacional para implantar la 
normalizacion. Mas de 300 anos despues de que 
la idea fiiese sugerida por primera vez, aŭn no 
tuvo exito en EE.UU., pero lo tendra.
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6a TUTAMERIKA 
KONGRESO DE 
ESPERANTO

21a-27a de marto 2004
Havano, Kubo

6° CONGRESO
PANAMERICANO 
DE ESPERANTO

21 al 27 de marzo 2004 

La Habana, Cuba

Kia Esperanto-movado por Ameriko? i,Que movimiento de Esperanto para America?

Bonvenon al Havanol

Havano fariĝos denove ĉefurbo de Esperanto 
okaze de la 6a Tutamerika Kongreso, kiu sesios 
en Kubo de la 21a ĝis la 27a de marto 2004.

Pluraj aspektoj pravigas la elekton de Kubo 
por gastigi la 6an TAKE, inter ili la prestiĝo de 
Kuba Esperanto-Asocio kaj la sperto akirita dum 
23-jara ekzisto, dum kiu ĝi sukcesis okazigi di- 
verstipajn internaciajn aranĝojn, kies kulmino 
estis la 75a Universala Kongreso en 1990. Kro- 
me, lajara 2004 markas la centjariĝon de Espe- 
ranto en nia insulo.

Por tiu speciala okazo Kuba Esperanto-Aso- 
cio sin preparas kaj pretas akcepti kongresanojn 
el nia regiono kaj ankaŭ el aliaj mondpartoj, kiuj 
certe estos tre bonvenaj kaj kontribuos, post la 
kongreso en Fortalezo, al la plifortigo de la E- 
agado en Ameriko.

Sub la temo Kia Esperanto-movado porAme- 
riko?, la kongresanoj ĝuos tutan semajnon de 
varia programo kun prelegoj, kunsidoj pri la ame- 
rika agado, rondaj tabloj, kulturaj vesperoj, eks- 
kursoj kaj aliaj interesaj programeroj.

La Loka Preparkomitato de la 6a TAKE invitas 
vin veni al Kubo kaj esperantumi en nia kariba 
insulo, kie Esperanto estas solida kaj matura kaj 
kompreneble oni organizos antaŭ- kaj postkon- 
gresojn por ebligi al ĉiuj partoprenontoj pli lon- 
gan restadon en nia lando kun la ĉiama gasta- 
mo de la kuba esperantistaro.

Kiel TAKE-premiero, ni organizos la Unuan Tut- 
amerikan Infanan Kongreseton, kio ebligos al la 
certe multaj infanoj en la regiono konatiĝi kaj kun- 
restadi, dum la pliaĝaj klopodas trovi rimedojn 
por ampleksigi la agadon.

Tiu ĉi kongreso estas parto de pli granda pla- 
no de KEA por plifortigi la komunan laboron en 
la kontinento kaj la rilatojn inter la amerikaj Lan- 
daj-Asocioj.

;Bienvenidos a La Habana!

La Habana seri de nuevo la capital del Esperanto con oca- 
sion del 6° Congreso Panamericano, que tendra lugar en 
Cuba del 21 al ZI de marzo del 2004.

Varias razones justifican Ia election de Cuba como anfi- 
tridn del 6° CPAE, entre ellas el prestigio de la Asocia- 
ciĉn Cubana de Esperanto y la experiencia adquirida en 23 
anos de existencia, durante los cuales realizo con ferito ac- 
tos intemacionales de todo tipo, que culminaron en el 75° 
Congreso Universal en 1990. Ademas, el ano 2004 es el 
centenario del Esperanto en nuestra isla.

Para esa ocasidn especial la Asociacion Cubana de Espe- 
ranto se dispone a aceptar congresistas de nuestra region 
y tambien de otras partes del mundo, que ciertamente se- 
ran muy bienvenidos y contribuiran, despues del Congreso 
de Fortaleza, a reforzar la accion esperantista en America.

En tomo al tema /,Que movimiento del Esperanto para 
America?, los congresistas disfrutaran de toda una semana 
con un programa variado de conferencias, reuniones sobre 
la actvidad en America, mesas redondas, sesiones cultura- 
les, excursiones y otros actos interesantes.

El Comite Local de Preparation del 6° CPAE os invita a 
venir a Cuba y hacer vida esperantista en nuestra isla cari- 
bena, donde el Esperanto tiene solidez y madurez y por 
supuesto se organizan perlodos pre y post-congresuales pa- 
ra posibil itar a todos los participantes una estantis mis lar- 
ga en nuestro pais con la acostumbrada hospitalidad de los 
esperantistas cubanos.

Como estreno del CPAE, organizaremos el Primer Con- 
gresito Infantil Panamericano, que permitira a los sin duda 
numerosos ninos de la regiŭn contactar y convivir, mien- 
tras los adultos procuraran encontrar soluciones para am- 
pliar la actividad.

Este congreso es parte de un plan mayor de ACE para for- 
talecer el trabajo comŭn en el continente y las relaciones 
entre laa Asociaciones Nacionales americanas.
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En tiu kunteksto, ni planas organizi la lan Tut- 
amerikan Kulturan Festivalon (Santiago de Cuba, 
2005), kaj la 2an Iberamerikan Konferencon “Es- 
peranto '06' - la unua ankaŭ okazis en la kuba 
ĉefurbo en 1988 -, ĉifoje kun emfazo en la te- 
moj esperantologio kaj interlingvistiko.

De kiam TAKE?

La Tutamerikaj Kongresoj de Esperanto ĝuas tra- 
dicion de pli ol dudek jaroj. Post la du unuaj 
- sub la nomo Amerika Kongreso, kaj sen difini- 
ta ofteco -, ekde la 3a TAKE okazinta en San 
Jose, Kostariko 1996, tiuj eventoj reguligis ĉiun 
trian jaron laa geografia ordo: Centrameriko-Ka- 
ribio, Sudameriko kaj Nordameriko. Same en 
Kostariko oni decidis nomi la kongresojn tutame- 
rikaj. Rezulte de tiu decido, la 4a TAKE (1999) 
okazis en Bogoto kaj la 5a (2001) en Meksik- 
urbo, kiu ne okazis en 2002, por eviti ĝian koin- 
cidon kun la UK en nia regiono samjare.

Kia Esperanto-movado por Ameriko?

ĉu la problemoj kiujn alfrontas la Landaj Asocioj 
en Ameriko estas la samaj kiel en Eŭropo? ĉu 
la meza esperantisto estas la sama? Ĉu ili alve- 
nas al nia movado pro la samaj interesoj? Kiel 
plialtigi la membraron? Kiamaniere helpi la mo- 
vadon en landoj kun burĝonaj asocioj? Kion al- 
portas la kulturoj de niaj landoj al nia komuna 
trezorujo?

Jen kelkaj el la demandoj, kiuj provos trovi res- 
pondojn dum la Kongreso, pere de prelegoj, 
rondtablaj diskutoj, koridoraj aŭ ĉekafaj babila- 
doj, ktp.

Ni .ĉiuj profitos el viaj ideoj kaj sugestoj!

Aliĝkotizoj

Aliĝo ĝis decembro 2003 USO 40.00 
Aliĝo ekde januaro 2004 USD 60.00 
Akompanantoj de kongresanoj, kaj gejunuloj ĝis 
16 jaroj, pagos 50 % de la aliĝkotizo.
Infanoj ĝis 11 jaroj kaj handikapuloj ne pagos 
aliĝkotizon.

Nepra kondiĉo por partopreni la aranĝojn de la 
Kongreso estas pagi aliĝkotizon. Laŭ specialaj 
kondiĉoj, la Loka Preparkomitato povas rajtigi 
rabatojn.

En ese contexto, pensamos organizar el Primer Festival 
Cultural Panamericano (Santiago de Cuba, 2005), y la 2a 
Conferencia Iberoamericana 'Esperanto '06' -tambiĉn la 
primera fue en la capital cubana en 1988-, esta vez 
enfatizando los temas de esperantologia e interlinguistica.

i Desde cuando CPAE?

Los Congresos Panamericanos de Esperanto ostentan 
una tradiciŭn de mŭs de veinte anos. Tras los dos prime- 
ros -bajo el titulo de Congreso Americano, y sin una pe- 
riodicidad definida-, desde el 3er CPAE que Otvo lugar 
en San Jose, Costarrica en 1996, esos eventos se regula- 
rizaron trianualmente con el orden geografico: Centro- 
america-Zona del Caribe, Sudamerica y Norteamerica. 
Tambien en Costarrica se decidio denominar a los con- 
gresos panamericanos. Como resultado de esa decision, 
el 4° CPAE (1999) tuvo lugar en Bogota y el 5° (2001) 
en Ciudad de Mexico, el cual no se celebro en el 2002, 
para evitar su coincidentia con el Congreso Universal en 
nuestra region en el mismo ano.

tQue movimiento de Esperanto 

para America?

(.Los problemas que afrontan las Asociaciones Naciona- 
les en America son los mismos que en Europa? /,Es el 
mismo tipo de esperantista? /.Vienen a nuestro movi- 
miento por los mismos intereses? /.Como aumentar nues- 
tra afiliacion? /.De que manera ayudar al movimiento es- 
perantista en paises con asociaciones nacientes? /,Que 
aportan las culturas de nuestros paises al patrimonio 
comŭn?
He ahi algunas de Ias preguntas que intentaran en- 
contrar respuesta durante el Congreso, por medio de 
conferencias, debates en mesas redondas, conversaciones 
en los pasillos o en las reuniones espcializadas, ete. 
[Todos obtendremos provecho de vuestras ideas y suge- 
rencias!

Cotizaciones de inscripcion

Inscripciŭn hasta diciembre del 2003 40,00 dolares
Inscripcion desde enero del 2004 60,00 dolares
Acompanantes de congresistas, y jovenes hasta 16 
anos, pagatan 50 % de la cotizaciŭn de inscripcion.
Ninos hasta 11 anos y minusvŭlidos no pagaran cotiza- 
cion de inscripciŭn.

Una condition imprestindible para participar en las ac- 
tividades del Congreso es pagar la inscripcion. Segŭn 
condiciones especiales, el Comite Local Organizadon 
puede aŭtorizon rebajas.
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88a Universala 
Kongreso de
Esperanto

Julio Argilelles

Ĉi-jare la Universala Kongreso de Esper- 
anto, okazis en la sveda urbo Gotenburgo 
de la 26a de julio al la 3a de aŭgusto. 
Partoprenis en ĝi membro de nia Astura 
Esperanto Asocio, Julio Argilelles, kiu 
preparis pri ĝi por nia revuo la raporton, 
kiun ni sekve prezentas.

Unue decas atentigi pri la fakto ke la 
Kongresoj de Esperanto, tiel la Universa- 
laj kiel ankaŭ la landaj kaj alitipaj, malsi- 
milas al ties de partioj, sindikatoj k.s. en 
kio koncernas al la tipo je ĉeestantaro kaj 
la aktoj okazantaj en ili. En la kazo de la 
Esperanto movado la kongresoj ne estas 
kunvenoj de delegitoj komisiitaj kaj elek- 
titaj de organizaĵoj, sed de libervolaj par- 
toprenantoj kiuj interesiĝas pri la afero 
kaj povas alfronti la elspezojn de kelktaga 
restado en la kongresaj landoj kaj urboj. 
Krome la enhavo de la renkontiĝo konsis- 
tas el sendepedaj aŭ senkoneksaj aktoj, 
prelegoj k.s. kiuj havas kiel komuna traj- 
to nur ties rilaton kun la Intemacia Ling- 
vo Esperanto. T.e., temas pri aktoj kiuj 
povas esti klasifikitaj kiel porEsperantaj 
aŭ priEsperantaj; krome ĉiuj ili estas 
perEsperantaj, t.e. ili okazas en Esperan- 
ta lingvo, kaj se estas interveno aŭ prele- 
go de ne-esperantisto, oni nepre aranĝas 
la koncernan tradukaĵon.
Tiu skemo respondas al la ideo kaj la celo 
de la Kongresoj de Esperanto jam ekde la 
komenciĝo de la E-Movado. La unua 
Kongreso Universala de Esperanto okazis 
jam en la jaro 1905, do preskaŭ antaŭ 
unu jarcento. Tiu renkontiĝo kaj la sekv- 
intaj ĝis la jaro 1913 estis preziditaj de la

88° Congreso 
Universal de
Esperanto

Este ano el Congreso Universal de Esperanto 
tuvo lugar en la ciudad sueca de Gotemburgo 
del 26 de julio al 3 de agosto. Participo en el 
un miembro de nuestra Asociadon Asturiana 
de Esperanto, Julio Argilelles, el cual preparo 
para nuestra revista, sobre ese evento, el re- 
portaje que a continuacion presentamos.

En primer lugar conviene aclarar que los Con- 
gresos de Esperanto, tanto los Universales co- 
mo tambiĉn los nacionales y de otros ambitos, 
se diferencian de los de partidos, sindicatos ete. 
en lo que se refiere al tipo de asistencia y a los 
actos que tienen lugar en ellos. En el caso del 
Mov. Esperantista los congresos no son reunio- 
nes de delegados comisionados y elegidos por 
organizaciones, sino de participantes volunta- 
rios que se interesan por el tema y pueden 
afrontar los gastos de una estancia de varios 
dias en los paises y ciudades congresuales. 
Ademas el contenido del encuentro consiste en 
actos, conferencias, ete. independientes y no re- 
lacionados entre si, que tienen como ŭnico ras- 
go comŭn su relacion con la Lengua Intemacio- 
nal Esperanto. Es decir, se trata de actos que 
pueden ser clasificados como por el Esperanto 
o acerca del Esperanto; ademas todos ellos son 
por medio del Esperanto, es decir, tienen lugar 
en el idioma Esperanto, y si hay alguna inter- 
vencidn o conferencia de un no-esperantista, se 
hace sin falta la traduction correspondiente. 
Ese esquema responde a la idea y el objetivo 
de los Congresos de Esperanto ya desde el co- 
mienzo del Mov. Esperantista. El primer Con- 
greso Universal de Esperanto tuvo lugar ya en 
1905, o sea hace casi un siglo. Ese encuentro 
y los siguientes hasta 1913 fŭeron presididos 
por el creador del Esperanto, Lazaro Luis Za- 
menhof. El mismo definio los objetivos de los 
Congresos de Esperanto: hacer propaganda de 
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kreinto de Esperanto, Lazaro Ludoviko 
Zamenhof. Li mem difinis la celojn de la 
Kongresoj de Esperanto: propagandi pri 
tiu Intemacia Lingvo montrante al la 
mondo ke pere de ĝi oni povas pritrakti 
klare kaj efike ĉiun homan aferon, kaj per 
la renkontiĝo kaj interparolado de gees- 
perantistoj el diversaj landoj, kontribui al 
la normaligado de la lingvo, ĉefe en kio 
rilatas al la prononcado. Tiuj gvidlinioj 
prezidas de tiam niajn renkontiĝoj, kaj 
konkrete, tiu ĉi lasta de Gotemburgo, pro 
la varieco de la pritraktitaj temoj pri 
mult-diversaj aferoj, pruvis ke Esperanto 
estas efika ilo por la intemacia interko- 
munikado. Mi iomete priskribos nur la 
ĉefajn el tiuj aranĝoj.
Unu el tiuj aktoj estis el t.n. Strategia 
Forumo: Kiel scienco helpu nin - Kiel ni 
helpu al la scienco? La serio de Strategaj 
Forumoj kadre de la Universalaj Kongre- 
soj estas kreita por komune debati kaj sol- 
vi fundamentajn problemojn de la agado 
per kaj por Esperanto en la ŝanĝiĝanta 
mondo. La celo de la ĉi-jara Forumo estis 
doni al interesatoj la eblecon prezenti, ki- 
an rolon ludas scienco en kaj ekster fakaj 
asocioj kaj en aliaj Esperantaj medioj. 
Konkrete, do, prezenti spertojn, proble- 
mojn kaj defiojn pri la kontakto kun nees- 
perantistaj sciencaj medioj; informi, ĝis 
kiu grado Esperanto rolas kiel praktika 
ligilo inter sciencistoj rilate al komuna es- 
plorado, interŝanĝo de informoj ktp.; de- 
bati pri la rolo de sciencaj institucioj en 
Esperantismaj medioj.
Alia interesa akto estis la t.n. Terminolo- 
gia Forumo, organizita de la germana fi- 
lologo Detlev Blanke. Ĉi-tiu programero 
estas tipe porEsperanta, t.e. favora al Es- 
peranto kaj ties perfektigado. Ĉi-jare la 
temo de tiu Forumo estis: Novaj fakvort- 
aroj, novaj projektoj - spertoj, proble- 
moj, defioj, kaj ties celo estis: doni al in- 
teresatoj la eblecon prezenti siajn laste el- 
donitajn fakvortarojn, informi pri fakvort- 

esa Lengua Intemacional mostrando al mundo 
que por medio de ella se puede tratar clara y 
eficazmente cualquier asunto humano, y por 
medio del encuentro y conversacion de los es- 
perantistas de diversos paises, contribuir al la 
normalizacion del idioma, principalmente en Io 
que se refiere a la pronunciaci o'n. Esas directri- 
ces presiden desde entonces nuestros encuen- 
tros, y concretamente, este ultimo de Gotem- 
burgo, debido a la variedad de los temas trata- 
dos acerca de los mis diversos asuntos, demos- 
trŭ que el Esperanto es un instrumento eficaz 
para la comunicacio'n intemacional. Describire 
un poco sĉlo los principales de esos actos. 
Uno de esos actos fue el llamado: Foro Estra- 
tegico: iCdmo ha de ayudarnos la ciencia - 
como ayudariamos nosotros a la ciencia? La 
serie de Foros Estrategicos en el marco de los 
Congresos Universais fue oreada para debatir 
en comŭn y resolver problemas fŭndamentales 
de la actividad por medio de y a favor del Es- 
peranto en el mundo cambiante. El objetivo del 
Foro de este ano fue dar a los interesados la 
posibilidad de presentar, que papel juega la 
ciencia dentro y fuera de las asociaciones espe- 
cializadas y en otros medios esperantistas. Con- 
cretamente, pues, presentar experiencias, pro- 
blemas y desafios acerca del contado con me- 
dios cientificos no esperantistas; informar, has- 
ta que grado el Esperanto fŭnciona como un 
enlace practico entre cientificos con relacidn a 
una investigaci 6n comŭn, intercambio de infor- 
mes ete.; debatir sobre el papel de las institu- 
ciones cientificas en los medios esperantistas. 
Otro acto interesante fue el denombrado Foro 
sobre Terminologia, organizado por el filolo- 
go Detlev Blanke. Este punto del programa es 
tipicamente para el Esperanto, es decir, en fa- 
vor del Esperanto su perfeccinamiento. Este 
ano el tema de ese Foro fue: Nuevos dicciona- 
rios de especialidad, nuevos proyectos - expe- 
riencias, problemas, desafios, y su objetivo 
era: proporcionar a los interesados la posibili- 
dad de presentar sus diccionarios de especiali- 
dad editados ŭltimamente, informar sobre pro- 
yectos de diccionarios de especialidad, opinar 
sobre el contenido terminolĉgico del reciente- 
mente editado Diccionario Ilustrado Comple- 
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araj projektoj, opinii pri la terminologia 
enhavo de la laste eldonita Plena Ilustrita 
Vortaro kaj debati pri terminolgiaj pro- 
blemoj. Sed krom la porEsperanta labor- 
ado estas ankaŭ tiuj kongresaj program- 
eroj kiujn oni povus nomi pnEsperantaj, 
t.e. kiuj temas al la Internacia lingvo en 
ties rilatoj kun diversaj sferoj de la 
monda socio. Tiutipaj aktoj: prelegoj, 
seminarioj, k.t.p. abundis en la Go- 
temburga Kongreso. Mi mencios, ekzem- 
ple, tiuj okazintaj en la dimanĉo, la 27-a 
de julio: Seminario pri la profesia apliko 
de Esperanto-, Esperanto kaj religio-, 
Eŭropa identeco kaj eŭropa lingvo-, 
Seminario pri interlingvistiko-, 
Informado, bezono 
por la movado-, Es- 
peranto, ĉu inkluziva 
movado?-, Literaturo 
en Esperanto-, La loka 
klubo: novaj aliroj 
por nova epoko-, 
Esperanto tras la ge- 
neracioj.
Menciinda estas ankaŭ 
la Esperantologia 
Konferenco okazinta 
lunde la 28a de julio. 
Gi estis prezidita de 
Humphrey Tonkin,
Vicprezidanto de Universala Esperanto 
Asocio pri strategio kaj planado, esploro 
kaj dokumentado, kaj la mencita Detlev 
Blanke, lekciisto pri interlingvistiko ĉe la 
Universitato Humboldt (Berlino). La temo 
de tiu konferenco estis: Esploroj pri Es- 
perantologio: Kien iri, kaj per kiuj vojoj? 
Kadre de tiu Konferenco okazis jenaj du 
prelegoj: En la komenco estas la vorto 
(Kiel fari vortojn?) prezentita de Geraldo 
Mattos, kaj Priskribo kaj normigo de la 
matematikaj terminoj, prezentita de pro- 
fesoro Christer Kiselman.
Apartan atenton meritas la programero 
nomata Oratora Konkurso. Ĝi okazis 

Solena inaŭguro de la Kongreso. Podio. 
Solemne inauguration del Congreso. Tribuna

to y debatir sobre problemas de terminologia. 
Pero ademas del trabajo en favor de Esperanto 
estan tambien aquellas partes del programa 
congresual a las que se podo a denominar sobre 
el Esperanto, es decir, que tiene por tema a la 
Lengua Internacional en sus relaciones con di- 
versas esferas de la sociedad mundial. Actos de 
ese tipo: conferencias, seminarios, ete. abunda- 
ron en el Congreso de Gotemburgo. Menciona- 
re, por ejemplo, los que tuvieron lugar el do- 
mingo, 27 de julio: Seminario sobre la aplica- 
cidn profesional del Esperanto: Esperanto y 
religion: Identidad europea y lengua europea: 
Seminario sobre interlinguistica: La informa- 
cion, una necesidad para el movimiento: iEl 
Esperanto, un movimiento integrador?: Lite- 

ratura en Esperanto: 
El club local: nuevos 
accesos para una nue- 
va epoca-, El Esperan- 
to a traves de las ge- 
neraciones.
Tambien es digna de 
mencion la Conferen- 
cia Esperanteto gica 
que tuvo lugar el lunes 
28 de julio. Fue presi- 
dida por Humphrey 
Tonkin, Vicepresidente 
de la Asociadon Uni- 
versal de Esperanto 
de estrategia y planifi- 

cacion, investigacio n y documentacion, y el ci- 
tado Detlev Blanke, profesor de interlinguistica 
en la Universidad Humboldt (Berlin). El tema 
de esa conferencia era: Investigaciones sobre 
Esperantologia: jA donde ir, y por que cami- 
nos? En el marco de esa Conferencia tuvieron 
lugar las siguientes dos charlas: En el principio 
era la palabra feComo hacer palabras?) pre- 
sentada por Geraldo Mattos, y Description y 
normalizacio'n de los terminos matematicos, 
que presento el prof. Christer Kiselman. 
Especial atencidn merece el punto del progra- 
ma denominado Concurso de Oratoria. Era su 
tercera edicion tras el del Congreso en Zagreb, 
en 2001, y el de Fortaleza el ano pasado. El 
Concurso esta destinado a jovenes de ambos 
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triafoje post tiu de la Kongreso en Zagre- 
bo, en 2001, kaj tiu de Fortalezo pasintja- 
re. La Konkurso estas destinataj al gejun- 
uloj ne pli aĝaj ol 28 jarojn. La temoj de 
la ĉi-jara Konkurso estis:
- Lingvaj rajtoj kaj respondecoj
- Akvo
- Interreto: ĉu rejunigo de la E-Movado? 
La 29-an de julio okazis tiu Konkurso. La 
koncerna salono estis plenplena de aŭs- 
kultantoj. 3 junaj esperantistoj el Rusio 
kaj Rumanio partoprenis ĝin. La unua 
premio estis ne aljuĝita, kaj Andreo Ko- 
robejnikov, 17-jara junulo el Rusio kiu 
esperantistiĝis antaŭ du jaroj, gajnis la 
2-an premion. La titolo de lia parolado 

La aŭtoro de ĉi artikolo kun ĉina geparo 
El autor de este articulo con una pareja china

estas "Rajto je lingvo 
- juraj aspektoj de Es- 
peranto". Bianca Mu- 
resan, 21-jara rumana 
studentino, kiu ekler- 
nis nian lingvon en 
oktobro de la pasinta 
jaro, gajnis la 3-an 
premion, kaj la 16-jara 
Natalja Parshina el 
Rusio, gimnazia stu- 
dentino pri turismo kaj 
komerco, ricevis ho- 
noran mencion. 
Krom ĉio-ĉi, mi iome
devas raporti ankaŭ pri tiuj kunsidoj 
grupigitaj sub la nomo Regiona Agado. 
Ili estas kelkaj: Landa Agado, Amerika 
Agado, Araba Agado, Azia Agado, 
Afrika Agado. Universala Esperanto 
Asocio konsistas el plurdeko da landaj 
asocioj kaj vere tutgloba aktivado pri kaj 
por Esperanto okazas tra ili kaj tra la re- 
gionaj komisionoj. Ĉar ĉiam estas necesaj 
pli da streboj por pli bona kunordigo de 
diversloka agado kaj pri solvoj al la ak- 
tualaj problemoj, tre utilas tiuj kunsidoj 
kadre de la Universala Kongreso. Kon- 
krete, la atento de tiuj regionaj komisio- 
noj ĉefe adresigas al la celo disvastigi la 
Internacian Lingvon en tiuj terzonoj kie la

sexos cuya edad no sobrepase los 28 anos. Los 
temas del Concurso de este ano fŭeron:
- Derechos y responsabilidades lingŭisticos
- Agua
- Internet: ĉ un rejuvenecimiento del Movi- 
miento del Esperanto?
El Concurso tuvo lugar el 29 de julio. El salon 
destinado estaba completamente lleno de oyen- 
tes. 3 jovenes esperantistas de Rusia y Rumania 
participaron en el. El primer premio no fue ad- 
judicado, y Andreo Korobejnikov, un joven de 
17 anos de Rusia que aprendio el Esperanto ha- 
ce dos anos, gano el 2° premio. El titulo de su 
disertacion fue Derecho al idioma - aspectos 
juridicos del Esperanto. Bianca Muresan, una 
joven estudiante rumana de 21 anos, que empe- 

zo a estudiar nuestra 
lengua en octubre del 
ano pasado, gano el 
3-er premio, y la rusa 
Natalja Parshina de 16 
anos de edad, estudian- 
te de ensenanza media 
sobre turismo y comer- 
cio, recibio una men- 
ci6n honorifica.
Ademas de todo esto, 
rne referire tambien a 
las reuniones nomina- 
das bajo el titulo Ac- 
cidn Regional. Son va- 
rias: Accion por pai- 

ses, Accion Americana, Accion Arabe, Ac- 
cion Asiatica, Accion Africana. La Asociadon 
Universal de Esperanto consiste en varias dece- 
nas de asociaciones nacionales y a traves de 
ellas y de las comisiones regionales tiene lugar 
una actividad verdaderamente global acerca del 
Esperanto y a su favor. Ya que hacen falta mas 
esfŭerzos para una mejor coordinacion de la 
actividad dispersa y sobre soluciones de los 
problemas actuales, resultan muy ŭtiles esas re- 
uniones en el marco del Congreso Universal. 
Concretamente, Ia atendon de esas comisiones 
regionales se dirige especialmente al objetivo 
de difŭndir la Lengua Intemacional en las zo- 
nas donde el Movimiento Esperantista aŭn es 
debil. Esos esfŭerzos no resultan infructuosos: 
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Esperanto Movado estas ankoraŭ malfor- 
ta. Tiuj streboj ne restas senfruktaj: en la 
Afrika kontinento floras nuntempe nia 
afero kaj rapide kreskiĝas la intereso pri 
Esperanto, eĉ pli grandskale ol en Eŭropo 
mem, male ol en pasintaj epokoj. Ŝajnas 
ke sufiĉe influas en tiu fakto la disvastiĝo 
de interreto en tiu kontinento. Ankaŭ en 
Ameriko progresas la Esperanto Movado: 
ekde la la de aŭgusto ĉi-jare funkcias en 
San Paŭlo (Brazilo) la Amerika Oficejo 
de Universala Esperanto Asocio.
La kongresaj programeroj, pri kiuj mi ra- 
portas, ne estas prezentataj laŭ la krono- 
logia ordo de ilia okaziĝo. Mi grupigas 
ilin laŭ la tipo je akto. Tiuj, kiujn mi pri- 
traktis ĝis nun, apartenas al la tipo pri kaj 
pro Esperanto. Sekve mi pritemos tiujn 
aktojn, konferencojn k.s. kiuj povas esti 
grupigataj sub la titolo perEsperantaj, t.e. 
ke ili estis traktitaj pere de la Intemacia 
Lingvo sed ne rilatas al la Esperantista 
Movado sed al ĉiu ajn afero de la homa 
vivo, kaj per ties pritraktado pere de Es- 
peranto oni emfazas la utilon de tiu inter- 
nacia lingvo por lingve alfronti ĉiun ajn 
aspekton de la monda realaĵo. En iuj ka- 
zoj, mia raporto estas nur skema; tio oka- 
zas kiam mi ne ĉeestis la koncernan ak- 
ton. Fakte, neniu kongresistino povas 
partopreni en ĉiuj kongreseroj ĉar ofte 
pluraj prelegoj okazas samtempe.
Sekve mi priskribos serion da prelegoj aŭ 
kursoj enkadrigitaj en t.n. Internacia 
Kongresa Universitato. Tiutipaj aktoj 
okazas jam de antaŭ longe en niaj Univer- 
salaj Kongresoj de Esperanto; ĉi-jare estis 
jam la 56a sesio de tiu Kongresa Univer- 
sitato.
Tiu Kongresa aranĝo celas kontribui al 
scienca edukado en Esperanto. Simile al 
la unika rolo de Esperanto en la so- 
ci-kulturode lingvoj, la universitat-nivela 
instruado de sciencaj temoj en Esperanto 
povas havi unikan rolon en la scienca kaj 
eduka mondo. La rolo de Esperanto en la 
scienco kaj en universitata instruado iom 

en el continente africano florece actualmente 
nuestro asunto y crece rapidamente el interas 
por el Esperanto, incluso a una escala mis 
grande que en la propia Europa, al contrario de 
Io que ocurrla en ĉpocas pasadas. Parace que 
influye hastante en eso la difŭsidn de internet 
en ese continente. Tambiĉn en Amĉrica progre- 
sa el Mov. Esperantista: desde el 1 de agosto 
de este ano fŭnciona en Sao Paŭlo (Brasil) la 
Oficina Americana de la Asociaci 6n Universal 
de Esperanto.
Los actos congresuales que estoy describiendo 
no aparecen en el orden cronolĉgico en que tu- 
vieron lugar. Los voy agrupando segŭn el tipo 
de acto. Los que describi hasta ahora pertene- 
cen al tipo de acerca y en provecho del Espe- 
ranto. A continuacion tatare aquellos actos, 
conferencias y demas que se pueden agrupar 
como por medio del Esperanto, es decir, que 
fiieron tratados por medio de la Lengua Inter- 
nacional pero no se refieren al Movimiento Es- 
perantista sino a todo tipo de asuntos de la vi- 
da humana, y por su tratamiento por medio 
del Esperanto se enfatiza la utilidad de ese 
idioma intemacional para afrontar lingŭisti- 
camente cualquier aspecto de la realidad mun- 
dial. En algunos casos, mi reportaje es solo es- 
quemdtico; eso ocurre cuando no asisti al acto 
correspondiente. De hecho, ningŭn congresista 
puede participar en todos los actos congresua- 
les ya que a menudo ocurre que tienen lugar 
a la vez varias conferencias.
A continuacio'n describirĉ una serie de confe- 
rencias o cursos encuadrados en Io que se lla- 
ma Ia Universidad Congresual Internaciona!. 
Ese tipo de actos tienen ya una larga trayecto- 
ria en nuestros Congresos Universales de Espe- 
ranto; este ano fue ya la 56* sesiĉn de esa Uni- 
versidad Congresual.
Ese elemento del Congreso pretende contribuir 
a la formacian cientifica en Esperanto. De una 
manera similar al papel unico del Esperanto en 
la cultura social de idiomas, la formacion a ni- 
vel universitario de temas cientificos en Espe- 
ranto puede tener un papel ŭnico en el mundo 
de la ciencia y la education. El papel del Espe- 
ranto en la ciencia y en la formacion universi- 
taria es de alguna manera paralela a su papel 
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paralelas al ĝia rolo en la pli ĝenerala 
lingva problemo tutmonda. La nuntempa 
scienca kaj akademia mondo pli kaj pli 
uzas la anglan kiel laborlingvon kaj por 
internaciaj kaj ofte ankaŭ naciaj aranĝoj. 
Tio tamen ofte malhelpas la progreson de 
la scienco, kiu bezonas liberan interŝan- 
ĝon de scioj kaj spertoj sur la persona ni- 
velo. Sciencistoj el ne-angleparolantaj lan- 
doj ofte spertas la lingvajn barojn kiam ili 
provas raporti pri sia esploro en intema- 
ciaj forumoj. Kontraŭe, universitata ins- 
truado kutime okazas en la nacia lingvo, 
kaj ekzistas do lingva breĉo inter la ins- 
trua kaj labor-konferenca niveloj. Tiujn 
malavantaĝojn povas solvi Esperanto kiel 
intemacia komunika lingvo.
En la Kongresa Universitato de la nuna 
jaro estis jenaj profesoroj kaj kursoj: 
Hans Michael Maitzen aŭstra profesoro 
en la instituto por astronomio de la Uni- 
versitato de Vieno. Scienca kunlaboranto 
en la astronomia instituto de la Universi- 
tato de Bochum (1969-1976). Membro de 
Internacia Astronomia Unuiĝo, de la Eŭ- 
ropa Astronomia Societo kaj de la Astro- 
nomia Societo centrita en Germanio. Es- 
perantisto ekde 1961. Kurso: De U K 
Malm6 (1948) ĝis Gotenburgo (2003): la 
eksplodo de la astronomia scio dum 
duonjarcento. Okazas ke dum la kongre- 
sa universitato de Universala Kongreso 
Malmo la sveda astronomo kaj esperantis- 
to profesoro Knut Lundmark prezentis pa- 
noramon de la tiama scio pri la universo 
sub la titolo "Astronomiaj sensacioj". 
Nun, post iom pli ol duonjarcento, oni 
prezentas la kolosan akiritan scion pri tiu 
temo laŭlonge de tiu periodo: la deman- 
don pri la origino de nia universo kaj la 
fortoj ĝin regantaj, pri la estiĝo de nig ga- 
laksio, la naskiĝo de nia sunsistemo kun 
ties planedoj, la ekzisto de aliaj civiliza- 
cioj kaj la futuro de la vivo sur nia Tero 
influota kaj de la aktiveco de la Suno kaj 
de kolizioj kun astretoj de nia planeda sis- 
temo (asteroidoj kaj kometoj). 

en el uris general problema lingŭistico a nivel 
mundial. La ciencia y el mundo acadĉmico ac- 
tuales usan cada vez mis el ingles como lengua 
de trabajo y para cosas organizadas a nivel in- 
temacional y a menudo tambien a nivel nacio- 
nal. Sin embargo eso a menudo entorpece el 
progreso de la ciencia, que necesita el libre in- 
tercambio de conocimientos y experiencias a 
nivel personal. Los cientificos de paises no an- 
gloparlantes a menudo perciben las barreras 
lingiiisticas cuando internan informar sobre su 
investigacio n en foros intemacionales. Por el 
contrario, la formacion universitaria suele tener 
lugar en la lengua nacional, y existe por tanto 
una brecha linguistica entre el nivel de ense- 
nanza y el de las conferencias de trabajo. Esas 
desventajas las puede resolver el Esperanto co- 
mo lengua internacional de comunicacion.
He aqui los profesores y cursos de la Universi- 
dad congresual de este ano:
Hans Michael Maitzen profesor austriaco en 
el instituto astronomico de la Universidad de 
Viena. Colaborador cientifico en el instituto as- 
tronomico de la Universidad de Bochum (1969- 
1976). Miembro de la Uni6n Astronomica In- 
temacional, de la Sociedad Europea de Astro- 
nomia y de la Sociedad Astronomica de Ale- 
mania. Esperantista desde 1961. Curso: Del C. 
U. de Malmo (1948) hasta Gotenburgo 
(2003): la explosi6n del conocimiento astro- 
nomico durante medio siglo. Resulta que en 
la universidad del Congreso Universal de Mal- 
md, el astronomo sueco y esperantista, profesor 
Knut Lundmark presento un panorama del co- 
nocimiento que entonces se tenia sobre el uni- 
verso bajo el titulo "Sensaciones astron omicas". 
Ahora, tras algo mŭs de medio siglo, se hace 
una balance del colosal conocimiento adquirido 
sobre ese tema a Io largo de ese periodo: la 
cuestidn del origen de nuestro universo y las 
fuerzas que Io rigen, la formacion de nuestra 
galaxia, el nacimiento de nuestro sistema solar 
con sus planetas, la existencia de otras civiliza- 
ciones y el futuro de la vida sobre nuestra Tie- 
rra bajo la influencia y la actividad del Sol y 
de colisiones con pequenos astros de nuestro 
sistema planetario (asteroides y cometas).
Lee, Chong-Yeong de Korea, doctor de Eco- 

25



Lee, Chong-Yeong el Koreujo, doktoro 
pri Komerca Ekonomiko. Eksa Cefo de la 
Merkatuma Grupo de la Nutraĵa kaj 
Agrikultura Organizaĵo (FAO) de UN, 
Emerita profesoro de Kyongpuk Ŝtata 
Universitato, Koreujo. Eksa Prezidanto 
de UEA (1995-98) kaj nuna vicprezidanto 
de UEA ekde la jaro 2001.
Kurso: Ekonomia tutmondiĝo - Ĉu 
oportuno aŭ minaco? ĉi temis pri la ba- 
za teorio kaj la politika ekonomiko de in- 
temacia komerco, kun atento al la avanta- 
ĝojn kaj malavantaĝojn de la ekonomia 
tutmondiĝo en tri aspektoj: monda komer- 
co, alilanda investado kaj kapitalmerkato. 
La teksto de tiu Konferenco estis dissend- 
ita de Cina Radio Intemacia, kaj ĝi estas 
elprenebla de ties interreta paĝo: 
http://esperanto.cri.com.cn/esperanto/ 
Aug/152812.htm
Eva-Paralkeva Bojagieva bulgarino. Di- 
plomiĝis pri kemio kaj fiziko, kaj poste 
ankaŭ pri analiza kemio kaj pri medicina 
biokemio. Instruas biokemion al studentoj 
pri medicino kaj stomatologio en la Plov- 
diva Medicina Universitato. Kurso: Ko- 
munikado tra la ĉelaj membranoj. Alt- 
nivela leciono pri tiuj materioj: (bio)ke- 
mio, medicino... pri kiu tiom spertas tiu 
profesorino, kaj taŭga nur por specialistoj 
pri tiaj aferoj.
Detlev Blanke, germano. Per doktoriĝo 
(en 1976) kaj profesomivela instrurajt- 
iĝo/habilitacio (en 1985) disvastigis inter- 
lingvistikon en GDR, instruas ĝin en 
Humboldt-Universitato de Berlin. Organi- 
zas multajn sciencajn kaj esperantistajn 
aranĝojn. Kurso: La interlingvistikaj 
konceptoj de Wilhelm Ostwald (1853- 
1932) okaze de la 150-datreveno de lia 
naskiĝo. La germana Nobel-premiito 
(1909) Wilhelm Ostwald estis kunfondinto 
de la fizika kemio, fundamentis diversajn 
(elektro)kemiain procedojn, evoluigis la 
modernan teorion pri koloroj, influis kon- 
ceptojn de la naturfilozofio kaj faris gra- 

nomia Comercial. Fue Jefe del Grupo Mercan- 
til de la Organizaci 6n sobre Alimentacion y 
Agricultura (FAO) de la ONU, Profesor emĉri- 
to de la Universidad Estatal de Kyongpuk, Co- 
rea. Fue Presidente de 1995 a 1998, y actual- 
mente es vicepresidente de la Asociacidn Uni- 
versal de Esperanto desde el ano 2001.
Curso: Globalizaci on economica - £una opor- 
tunidad o una amenaza? Tratŭ sobre la teoria 

basica y la economia politica del comercio in- 
temacional, con atencidn a las ventajas y des- 
ventajas de la globalizado' n econŭmica en tres 
aspectos: comercio mundial, inversion en otros 
paises y mercado de capitales. El texto de esa 
conferencia foe emitido por la Radio China In- 
temacional, y es accesible en la pagina de in- 
ternet de esa emisora de radio: 
http://esperanto.cri.com.en/esperanto/Aug/l 
52812.htm
Eva-Paralkeva Bojagieva bulgara. Se diplom6 
sobre quimicay fisica, y despues tambiĉn so- 
bre quimica analitica y bioquimica mĉdica. En- 
sena bioquimica a estudiantes de medicina y 
estomatologia en la Universidad Medica de 
Plovdiv. Curso: Comunicacmn a t rave s de las 
membranas celulares. Una leccion de alto ni- 
vel sobre esas materias: (bio)quimica, medici- 
na... en la que es tan experta esa profesora, y 
ŭtil s61o para especialistas de tales temas. 
Detlev Blanke aleman. Doctorado en 1976, y 
habilitado con autorizacion de ensenanza a ni- 
vel de profesorado en 1985, se dediĉo a difon- 
dir interlinguistica en la RDA, actualmente la 
ensena en la Universidad Humboldt de Berlin. 
Organiza muchos actos cientificos y esperantis- 
tas. Curso: Los conceptos interling ii (sticos de 
Wilhelm Ostwald (1853-1932) con ocasion 
del 150 aniversario de su nacimiento. El pre- 
mioNdbel (1909) aleman Wilhelm Ostwald foe 
cofundador de la quimica fisica, fundamento 
diversos procedimientos (electro)qui micos, hizo 
evolucionar la moderna teoria de los colores, 
influyo conceptos de la filosofia de la naturale- 
za y realizd una importante labor de organiza- 
ci6n para introducir resultados cientificos y 
conceptos en la practica. Como cientifico de 
pensamiento global sobre la base de su concep- 
to acerca del "imperativo energetico" ("!No se 

26

http://esperanto.cri.com.cn/esperanto/
http://esperanto.cri.com.en/esperanto/Aug/l


van organizan laboron por enkonduki 
sciencajn rezultojn kaj konceptojn en la 
praktikon. Kiel tutmondisme pensanta 
sciencisto surbaze de lia koncepto pri la 
"energetika imperativo" ("Ne disipu ener- 
gion, utiligu ĝin!") li sin engaĝis i.a. por 
intemacia universitato, tutmonda mono, 
nova monda kalendaro, monda formato 
por presaĵoj kaj por mondlingvo. Li unue 
pledis por Esperanto (poste kritikis ĝin) 
kaj favoris Idon. Ostwald refutis la sia- 
tempajn dogmojn pri "artefariteco" en la 
historie orientita lingvistiko, favoris akti- 
van lingvo-evoluigon, proksiman al ling- 
vo-planado kaj jam frue avertis kontraŭ la 
negativaj sekvoj de la hegemonia rolo de 
la angla. Multaj el liaj interlingvistikaj 
Konceptoj restas aktualaj.
Oriando E.Raola, usonano. Magistro pri 
Sciencoj (Kemio), Universitato Santa Bar- 
bara, Kalifornio, Usono. Kurso: 
Nanoskalaj duonkondukiloj: Kemiapri- 
laborado de materialoj por estonta 
elektroniko. Bazite sur la teorioj de la 
usona sciencisto Rikardo Fejnman, Nobel- 
premiito pri Fiziko en 1965, kiu opiniis 
ke la fizikaj principoj ne malebligas prila- 
bori aĵojn poatome. Gi estas io principe 
farebla, sed ankoraŭ ne solvita en la prak- 
tiko. La problemoj de kemio kaj biologio 
povas esti ege helpataj se nia kapablo vidi 
kion ni faras kaj manipuli aĵojn atomska- 
le estas finfine evoluigita.
Marjorie Boulton (1924), anglino. Filo- 
logino kaj doktorino pri la angla literatu- 
ro. Ŝi abunde verkis en Esperanto kaj en 
la angla. Akademiano kaj Honora Mem- 
bro de UEA. Kurso: Manksio: eta lando 
aŭtonomeca kun propra lingvo kaj kul- 
turo. Manksio (angle: Isle of Man) estas 
insulo kun areo de nur 572 kvadratkilo- 
metroj inter Norda Irlando kaj Anglio. La 
kurso temis pri la specifa karaktero de tiu 
eta ŝtato: malgraŭ kelkaj konstituciaj ligoj 
kun Britio, la insulo estas aparta ento. Gi 
havas propran parlamenton kaj leĝaron, 
flagon, poŝtmarkojn, valuton kaj lingvon, 

disipe energia, utilicese!") se comprometid, en- 
tre otras cosas, por una universida intemacio- 
nal, una moneda mundial, un nuevo calendario 
mundial, un formato mundial para impresos y 
una lengua mundial. Primero abog6 por el Es- 
peranto (despuŭs Io crititico) y favoremo el 
Ido. Ostvvald refutd los dogmas de su epoca 
acerca de la "artificialidad" en Ia lingŭistica 
histdricamente orientada, favorecid una evolu- 
cion activa de la lengua, proxima a la planifica- 
ci6n linguistica y ya pronto advirtid contra las 
consecuencias negativas del papel hegemdnico 
del ingles. Muchos de sus conceptos interlin- 
guisticos permanecen actuales.
Oriando ERaola, norteamericano. Licenciado 
en Ciencias (Quimica), Universidad de Santa 
Barbara, California, EE.UU. Curso: Semicon- 
ductores microscopicos: Elaboration quimica 
de materiales para la electronica futura Ba- 
sado en las teorias del cientifico norteamerica- 
no Richard Fejnman, premio Nobel de Fisica 
en 1965, que opinaba que los principios fisicos 
no niegan la posibilidad de manejar las cosas a 
nivel de atomo. Es algo factible en principio, 
pero aŭn no resuelto en la practica. En los pro- 
blemas de quimica y biologia seria de mucha 
ayuda el que nuestra capacidad de ver Io que 
hacemos y de manipular las cosas a escala ato- 
mica llegase finalmente a evolucionar.
Marjorie Boulton (1924), inglesa. Filologa y 
doctora en literatura inglesa. Escribi6 muchas 
obras en Esperanto y en ingles. Academica y 
miembro Honorario de la Asociaci 6n Universal 
de Esperanto. Kurso: Isla de Man: pequeno 
pais aŭtonomo con lengua y cultura propias 
Mankse (angle: Isle of Man) es una isla con 
una superficie de solo 572 kilometras cuadra- 
dos entre Irlanda del Norte e Inglaterra. El cur- 
so trato sobre el caracter especifico de ese pe- 
queno Estado: a pesar de algunas relaciones 
constitucionales con Gran Bretana, la isla es 
una entidad aparte. Tiene un parlamento y una 
legislation propios, asi como su bandera, sellos 
de correos, moneda e idioma, aunque todos los 
habitantes de la isla aceptan tambi en libras es- 
terlinas y hablan el ingles. La industria turistica 
tiene hastante importancia para la economia. A 
los manksos les gusta conservar las diferencias 
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kvankam ĉiuj manksoj ankaŭ akceptas 
sterlingojn kaj parolas angle. La turisma 
industrio sufiĉe gravas por la ekonomio. 
La manksoj emas konservi diferencojn di- 
versrilatajn, tiel ke la vizitanto konstante 
sentas tiun interesan fremdecon. La insulo 
estas tre bela kaj varia pejzaĝe kaj nature, 
kaj ĝi havas propran kulturon lingvan, li- 
teraturan, historian, folkloran... eĉ gas- 
tronomian. Naciismo en nacio tiel ĉarme 
malgrandskala devas esti realisma kaj po- 
vas esti sana.
Christer Kiselman, svedo. Matematikis- 
to. Membro de la sveda delegitaro por la 
matematiko. Li verkis pri la gramatiko 
kaj historio de Esperanto, kaj ankaŭ pri la 
faka sveda lingvo en la kampoj de mate- 
matiko, tekniko kaj natursciencoj. Li es- 
tas honora doktoro en la Universitato Paul 
Sabatier (Tuluzo) kaj membras en pluraj 
akademioj, i.a. tiu de Esperanto, el kiu 
estas unu el la du vicprezidantoj. Kurso: 
La geometrio de la komputila ekrano. 
La diferencoj inter la tradicia geometrio 
kaj tiu, kiu realiĝas sur komputila ekrano 
estas vidata kaj esprimata de matematikis- 
to tiele resumita: Rektojn kaj ebenojn oni 
studis dum du mil jaroj. Kurboj kiaj cir- 
kloj, elipsoj, paraboloj kaj hiperboloj estis 
studataj preskaŭ same longe. Gravas tiam 
la ebleco desegni kurbojn sur papero. La 
videbligo per desegnaĵoj multe helpas al 
la perceptado de ĉiaj geometriaj objektoj. 
Sed nuntempe oni pli kaj pli uzas komput- 
ilojn por videbligi aferojn, kaj sur la 
ekrano ĉiu figuro konsistas el finia nom- 
bro da bilderoj. Tio signifas ke ludas ro- 
lon kiel koordinatoj ne plu la realaj nom- 
broj kiel ĉe Kartezio, sed la entjeraj nom- 
broj, servantaj kiel adresoj de la bilderoj. 
Tio ankaŭ signifas ke la geometrio de la 
komputila ekrano ne estas tiu de Eŭklido, 
koordinatizita de Kartezio, sed tute alia, 
nome la digita geometrio. Oni povus pen- 
si ke la digita geometrio estas ia proksim- 
umado de la eŭklida, sed pli profunde ri- 
gardate ĝi estas tute memstara kaj ekzak- 

sobre varios aspectos, de manera que el visitante 
constantemente percibe ese interesante exotis- 
mo. La isla es muy bella y con un paisaje y 
una naturaleza variados, y tiene su propia cul- 
tura linguistica, literaria, historica, folclorica... 
e incluso gastrondmica. El nacionalismo en una 
naciOn de tan encantado™ pequena escala debe 
ser realista y puede ser sano.
Christer Kiselman, sueco. Matematico. Miem- 
bro de la delegacion sueca para las matemati- 
cas. Escribid obras sobre la gramatica e historia 
del Esperanto, y tambien sobre la especializa- 
ciOn de la lengua sueca en los campo de las 
matema ticas, la tecnica y las ciencias naturales. 
Es doctor honorario en la Universidad Paul Sa- 
batier (Toulouse) y miembro de varias acade- 
mias, entre ellas la Academia de Esperanto de 
la cual es uno de los dos vicepresidentes. Cur- 
so: La geometria de la pantalla del ordena- 
dor. Las diferencias entre la geometria tradi- 
cional y la que se concreta sobre la pantalla del 
ordenador son contempladas y espresadas de 
forma restituida por un matematico de la si- 
guiente manera: Rectas y superficies se vienen 
estudiando desde hace dos mil anos. Curvas ta- 
les como circulos, elipses, pardbolas e hiperbo- 
las vienen siendo estudiadas desde hace casi 
tanto tiempo. Tiene por tanto importancia la 
posibilidad de dibujar curvas sobre el papel. La 
presentadon por medio de dibujos ayuda mu- 
cho a la perception de todo tipo de obĵetos ge- 
ometricos. Pero actualmente se usan cada vez 
mis los ordenadores para presentar las cosas, y 
sobre la pantalla cada figura consiste en una 
cantidad definida elementos visuales. Eso signi- 
fica que ya no juegan un papel como coordena- 
das los numeros reales como en la geometria 
cartesiana, sino los numeros enteros, que sirven 
como direcciones de los elementos visuales. 
Eso significa tambiĉn que la geometria de la 
pantalla del ordenador no es la de Euclides, 
afectada por las coordenadas de Descartes, sino 
una totalmente distinta, conocida como geome- 
tria digital. Se puede pensar que la geometria 
digital es una forma de aproximaci6n a la eu- 
clidea, pero mirandolo mas profŭndamente es 
totalmente autdnoma y exacta. Sin embargo po- 
ne en tension nuestra intuicion. Por ejemplo, 
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ta. Tamen ĝi streĉas nian intuicion. Ek- 
zemple, kiel kurbo povas konsisti el finia 
nombro da punktoj? Kiajn ecojn rilate al 
kontinueco povas havi tia kurbo? en ĝi 
povas enfermi punktojn? En tiu lekcio oni 
klopodis klarigi kaj ilustri tiujn kaj aliajn 
aspektojn de la digita geometrio.
Leif Nordenstorm, svedo. Li komencis 
studi en Upsala universitato en 1979, kie 
li fariĝis membro de tiea Esperanto-Socie- 
to. Pastriĝis en 1986 kaj doktorigis en 
2002. Estis redaktoro de Kontakto kaj de 
la sveda Esperanto-revuo La Espero dum 
kelkaj jaroj. Kurso: Ĉu ĉiuj religioj estas 
sinkretismaj? "Sinkretismo" signifas 
kunigon de diversoriginaj ideoj, tezoj aŭ 
kredoj en novan doktrinon. Ĉu ĉiuj reli- 
gioj estas sinkretismaj, ĉar ĉiuj religioj 
konsistas el kunigo de diversoriginaj 
ideoj? Kristanismo ekzemple konsistas el 
ideoj ĉefe el judaismo, sed ankaŭ el zoro- 
astrismo kaj greka filozofio, plus unikaj 
ideoj de Jesuo. Judaismo siavice konsistas 
el ideoj el prasemida religio, zoroastrismo 
kaj el elementoj unikaj por judaismo. Ĉiuj 
religioj do estas miksaĵoj. Religisciencis- 
toj nuntempe malofte uzas la vorton "sin- 
kretismo". Se oni uzas ĝin oni konscias 
ke ĝi fakte signifas: "religio tiel nova ke 
oni scias de kie venas ĝiaj ideoj". Oni po- 
vas kompari tion al Esperanto, kiu estas 
tiel nova lingvo, ke oni klare povas scii 
kiel ĝi ekestis. Tion oni ne scias pri mal- 
nova lingvo kiel ekzemple la ĉina. Por la 
kredanto estas tute neinterese ĉu sciencis- 
to opinias ke lia religio estas sinkretisma 
aŭ ne. Nova religio, same bone kiel mal- 
nova, povas doni respondojn al demandoj 
pri la vivo kaj la postvivo. Novaj religioj 
ekestis en preskaŭ ĉiuj landoj, sed precipe 
en Japanio, kie estas pli ol kvarcent ’no- 
vaj’ religioj, kiuj ekestis post 1800. Mul- 
taj el ili enhavas elementojn de ŝintoismo, 
budhismo, konfuceanismo, taoismo, baha- 
ismo kaj kristanismo kaj ankaŭ okcidentaj 
ideologioj kiel ekzemple komunismo kaj 

peonio una curva puede consistir en una canti- 
dad definida de puntos? ^Que propiedades de 
continuidad puede tener tal curva? ^puede con- 
tener puntos dentro de si? En esa lecciĉn se 
procurd clarificar e ilustrar esos y otros aspec- 
tos de la geometria digital.
Leif Nordenstorm, sueco. Comenzo a estudiar 
en la universidad de Upsala 1979, donde se hi- 
zo miembro del Grupo de Esperanto de esa 
ciudad. Fue ordenado sacerdote en 1986 y se 
doctord en 2002. Fue redactor de la revista 
Kontakto y de la revista sueca de Esperanto La 
Espero durante algunos anos.
Curso: <,Son sincretistas todas las religiones? 

"Sincretismo" significa reunion de ideas, tesis 
o credos de diverso origen, en una nueva doc- 
trina. /.Son sincretistas todas las religiones, ya 
que todas ellas consisten en la reunidn de ideas 
de diverso origen? Por ejemplo el Cristianismo 
consiste en ideas principalmente del judaismo, 
pero tambiĉn del zoroastrismo y de la filosofia 
griega, mas ideas ŭnicas de Jesŭs. El Judaismo 
a su vez consiste en ideas de una religion semi- 
tica antigua, del zoroastrismo y de elementos 
ŭnicos para judaismo. Por tanto todas las reli- 
giones son mezclas. Los cientificos sobre mate- 
ria religiosa actualmente muy poco a menudo 
usan Ia palabra "sincretismo". Si se usa se so- 
breentiende que de hecho significa: "una reli- 
gion tan nueva que se sabe de donde vienen 
sus ideas". Se puede comparar eso al Esperan- 
to, que es un idioma tan nuevo, que se puede 
saber claramente como empezd. Eso no se sabe 
de una lengua antigua como por ejemplo la 
china. Para el creyente carece de interas si un 
cientifico opina que su religion es sincretista o 
no. Una religion nueva, lo mismo que ima anti- 
gua, puede dar respuestas a preguntas sobre la 
vida y despuĉs de la vida. Religiones nuevas 
aparecieron en casi todos los paises, pero prin- 
cipalmente en Japon, donde hay mas de cuatro- 
cientas religiones 'nuevas’, que aparecieron 
despues del ario 1800. Muchas de ellas contie- 
nen elementos del ŝintoismo, budismo, konfŭci- 
anismo, taoismo, bahaismo y cristianismo y 
tambiĉn ideologias occidentales como por 
ejemplo el comunismo y homaranismo. El cur- 
so impartido por el sacerdote Nordenstorm des- 
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homaranismo. La kurso gvidita de pastro 
Nordenstorm disvolvigis tiujn ideojn. 
Meredith Simon, kanadanino. Klinika 
profesorino pri medicino en la Universita- 
to de Calgary en Alberta, Kanado. En 
1979 Ŝi doktorigis pri medicino ĉe la 
Universitato de Calgary. Kurso: Instru- 
ado de efikaj komunikaj kapabloj al 
medicinaj studentoj. La metodojn pri- 
skribitajn en la prelego ŝi jam instruis al 
medicina profesoroj de progresivaj uni- 
versitatoj en Svedio, Britio, Nederlando 
kaj Ĉilio. En la Universitato de Calgary 
oni enkondukas novajn metodojn por la 
instruado de interparolaj kapabloj al la 
medicinaj studentoj. Oni celas tiamaniere 
antaŭenigi la efikan komunikadon inter 
kuracistoj kaj pacientoj, ĉar sciencaj es- 
ploroj elmontras ke la disvolvigo de me- 
todoj kiuj emfazas la interrilatajn aspek- 
tojn de medicinaj interparoloj sekvigas ne 
nur plej favorajn sanajn rezultojn, sed an- 
kaŭ pli da kontentigo kaj por la paciento 
kaj por la kuracisto. La prelego konsistis 
el prezento de la menciitaj interparolaj 
metodoj kiuj elmontras kiel kaj kial tiuj ĉi 
teknikoj estas bonfaraj. Sekvis elmontroj 
unue de la tradicia interparolo kie ĉefro- 
las la kuracisto, poste de la pli paciento- 
orientita alirmetodo.
Oni povas konstati ke la Kongresa Uni- 
versitato kaj ĝenerale ĉiuj prelegoj de la 
kongreso evidentigis altan kvalitan nive- 
lon. Mi ne povas meti finon al tiu ĉi ra- 
porto sen la mencio pri la Kongresa Te- 
mo. Ĉiu Universala Kongreso de Esper- 
anto havas sian specialan temon. La ĉi- 
jara Kongresa Temo estis: Lingvaj rajtoj 
kaj respondecoj. Kunlige kun la temo, 
oni invitis la francan profesoron Charles 
Durand, de la Teknologia Universitato de 
Belfort-Montbeliard, kiu tre emfazis la 
efikon de la unulingveco de la intemacia 
mondo, en kiu la angla lingvo forpuŝas 
ĉiujn aliajn lingvojn. La temo enportas 
serion da demandoj, ekzemple kio estas 

arrolld esas ideas.
Meredith Simon, canadiense. Profesora 
Clinica de Medicina en la Universidad de Cal- 
gary en Alberta, Canada. En 1979 se doctoro 
en medicina en la Universidad de Calgary. Cur- 
so: Ensenanza de capacidades de comunica- 
cion eficaces a estudiantes de medicina. Los 

metados descritos en la conferencia ya hablan 
sido mostrados por ella a profesores medicos 
de universidades progresivas en Suecia, Gran 
Bretana, Holanda y Chile. En la Universidad de 
Calgary se introducen nuevos metados para la 
ensenanza de capacidades de conversaci6n a 
los estudiantes de medicina. Se pretende de esa 
manera hacer avanzar la comunicacio'n eficaz 
entre medicos y pacientes, ya que las investiga- 
ciones cientificas demuestran que el desarrollo 
de metados que ponen su enfasis en los aspec- 
tos de interrelacion de las conversaciones sobre 
medicina originan no s61o unos mas favorables 
resultados de sanidad, sino tambien mas satis- 
faccidn tanto para el paciente como para el mĉ- 
dico. La conferencia consiste en la presentaci 6n 
de los mencionados metados de conversaci 6n 
que ensenan cĉmo y porque estas tecnicas son 
bene ficas. Siguieron presentaciones primero de 
la conversaci n tradicional donde el medico es 
el principal protagonista, despues del mĉtodo 
de acceso mis orientado al paciente.
Como se puede ver, la Universidad congresual 
y en general todas las conferencias de congreso 
pusieron de relieve un alto nivel de calidad. No 
puedo terminar este reportaje sen mencionar el 
Tema Congresual. Cada Congreso Universal 
de Esperanto tiene su tema especial. El Tema 
Congresual de este ano fue: Derechos y respon- 
sabilidades Lingŭisticos. En relacion con el te- 
tna, se invitd al profesor frances, Charles Du- 
rand, de la Universidad Tecnologica de Belfort- 
Montbeliard, quien senata con enfasis la efica- 
cia del monolingŭismo intemacionalmente, 
donde el ingles desplaza a las demas lenguas. 
El tema conlleva una serie de preguntas, como 
por ejemplo <,que es un derecho, y, entre los di- 
versos derechos humanos, que es un derecho 
lingŭistico? /,hay diferencia entre un derecho 
lingŭistico individual y un derecho lingŭistico 
colectivo? £existen tambien responsabilidades 
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rajto, kaj, inter la diversaj homaj rajtoj, 
kio estas lingva rajto? ĉu estas diferenco 
inter individua lingva rajto kaj kolektiva 
lingva rajto? ĉu ekzistas ankaŭ- lingvaj 
respondecoj - ne nur juraj, sed ankaŭ mo- 
ralaj? Kiujn reciprokajn respondecojn ha- 
vas lingva malplimulto kaj ĉirkaŭanta 
lingva plimulto flegi kulturan interkom- 
prenilon per tradukado, lingvoinstruado 
kaj alimaniere? Ĉu ni povas ekspluati di- 
finitajn nuntempajn politikajn evoluojn fa- 
vore al Esperanto, ekzemple reziston al la 
influo de la angla lingvo en Eŭropo? Ĉu 
ni povas veki apogon por Esperanto en 
sciencaj kaj teknikaj medioj? kaj ĉefe, 
Kiun ekvilibron ni trovu inter unuflanke 
la pledado por Esperanto kaj aliflanke la 
atentigo pri maljustaj solvoj de la intema- 
cia komunikado per etnaj lingvoj? La Es- 
peranto-movado estas parte protesta mov- 
ado: kontraŭ lingva malegaleco, lingva 
maljusto, lingva diskriminacio. Sed ĝi es- 
tas ĉefe kaj nedivideble movado por la 
homa bono, por komunika egaleco, por 
mondo internacie kaj interpopole harmo- 
nia, por senpera komunikado inter ordina- 
raj civitanoj el ĉiuj mondpartoj. Ni venas 
al niaj Kongresoj por uzi kaj ĝui nian 
lingvon, kaj por montri, ke tiu ĉi lingvo, 
tro ofte ignorata, funkcias plene, komple- 
te, kaj sen obstakloj. Ni protestas kontraŭ 
la lingva diskriminacio, sed ni atestas per 
niaj vortoj kaj niaj agoj la efikecon de la 
Intemacia Lingvo Esperanto. Atesto kaj 
protesto, ambaŭ gravas sed inteligenta kaj 
celkonscia atestado estas esenca. Se ni 
volas sukcesigi nian lingvon, ni devas ko- 
ni la argumentojn de la aliaj kaj scii kiel 
respondi al ili. Tiele estis prezentita la 
Kongresa Temo fare de Humphrey Ton- 
kin, vicprezidanto de UEA. La menciitaj 
demandoj, kiujn li formulis en tiu pre- 
zentado, plu staras antaŭ ni eĉ post kaj 
ekster la kongresa debato mem kaj postu- 
las atenton kaj pripensadon de la geesper- 
antistoj kaj de ĉiuj personoj interesitaj pri 
la lingva problemo de la mondo. 

linguisticas - no sĉlo juridicas, sino tambiĉn 
morales? ^Queresponsabilidades reciprocas tie- 
nen una minoria linguistica y la mayoria lin- 
gŭistica en la que esti inmersa para defender 
un instrumento de comprensi 6n cultural por 
medio de traduccidn, ensenanza linguistica y 
otras formas? /.Podemos aprovechar unas deter- 
minadas evoluciones polfticas actuales en favor 
del Esperanto, por ejemplo una resistencia a la 
influencia del inglĉs en Europa? ^Podemos sus- 
citar apoyo para el Esperanto en medios cienti- 
ficos y tecnicos? y principalmente, iQue equili- 
brio hemos de establecer entre por una parte 
nuestra argumentadon en favor del Esperanto 
y por otra parte la atencidn a las soluciones in- 
justas de la comunicacid n internacional por me- 
dio de idiomas ĉtnicos? El movimiento espe- 
rantista es en parte un movimiento de protesta: 
contra la desigualdad linguistica, la injusticia 
linguistica, la discriminacio'n linguistica. Pero 
principal e indivisiblemente es un movimiento 
por el bien de la humanidad, por la igualdad en 
la comunicaci 6n, por un mundo en armonia a 
nivel internacional y entre los pueblos, por una 
comunicacion directa entre los ciudadanos ordi- 
narios de todas las partes del mundo. Venimos 
a nuestros congresos para usar y disfrutar nues- 
tro idioma, y para mostrar que este idioma, 
muy a menudo ignorado, fŭnciona plenamente, 
completamente, y sin obstaculos. Protestamos 
contra la discriminacid n linguistica, pero damos 
testimonio por nuestras palabras y nuestros ac- 
tos de la eficacia de la Lengua Internacional 
Esperanto. Testimonio y protesta, ambos tienen 
importancia pero un testimonio inteligente y 
consciente de su objetivo es esencial. Si quere- 
mos hacer que tenga exito nuestro idioma, de- 
bemos conocer los argumentos de los otros y 
saber como responder a ellos. Asi foe presenta- 
do el Tema Congresual por Humphrey Tonkin, 
vicepresidente de la Asociacio n Universal de 
Esperanto. Las mencionadas preguntas, que el 
formulo en esa presentaci on, siguen ante noso- 
tros esperando respuesta incluso despues y foe- 
ra del debate congresual mismo y requieren la 
atencidn y la consideration de los esperantistas 
y de todas las personas interesadas en el 
problema lingufstico del mundo.
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Kongresa Temo

Lingvaj rajtoj kaj respondecoj

Humphrev Tonkin

Tema congresual

Derechos y deberes lingŭisticos

Reĝisoro de la Kongresa Temo

Ni parolantoj de Esperanto foje pensas, ke de- 
mandoj pri lingva egaleco, lingva diskriminacio, 
kaj lingvaj rajtoj estus facile respondataj se oni 
uzus la internacian lingvon en la intemacia ko- 
munikado. La rajto je egala pritrakto senkonsi- 
dere de la lingvo kiun oni parolas, havas histo- 
rion pli longan ol la Zamenhofa lingvo. La kon- 
cepto de lingvaj rajtoj originis, almenaŭ en okci- 
dentaj landoj, en la dekoka kaj deknaŭa jarcen- 
toj, precipe en aranĝoj por la klerigo de minori- 
tatoj en minoritatlingvaj lernejoj ekzemple en la 
Aŭstra Imperio; sed la postmilitaj internaciaj 
instrumentoj de la mezo de la dudeka jarcento 
firme starigis tiun koncepton, ekzemple pere de 
la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj de 
1948 kaj ĝiaj du pli poste akceptitaj konvencioj 
(pri ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj rajtoj, kaj pri 
civilaj kaj politikaj rajtoj). En la Esperanto- 
movado la demando pri lingvaj rajtoj jam delon- 
ge estas esplorata kaj notata, precipe en la lasta 
kvardeko da jaroj, unue pro nia interesiĝo pri 
egaleca pritrakto de lingvoj je la internacia nive- 
lo, kaj due pro nia esplorado de analogiaj situa- 
cioj ene de unuopaj ŝtatoj.
Tiuj situacioj efektive estas tre komplikaj. Sub 
kiuj cirkonstancoj oni povas aserti, ke difinita 
homo havas "rajton" utiligi difinitan lingvon en 
difinitaj situacioj? Ĉu, ekzemple, ni havas "raj- 

ton" postuli, ke la ŝtato eduku niajn infanojn en 
nia denaska lingvo? Kaj ĉu samas la situacio se 
temas, unuflanke, pri forta lingva komunumo en 
difinita ŝtato (ni diru, la kataluna) aŭ, aliflanke, 
se temas pri familio de enmigrintoj, kiuj estas la 
solaj en la regiono, kiuj parolas iun lingvon de 
la propra patrolando. Ŝajne, la rajto estas limig- 
ita al certaj kazoj kaj ne al aliaj - sed kiel difini 
la diferencojn?
Kaj ĉu estas kazoj kie difinita individuo ne ha- 
vas "rajton" al aliro al lernejoj kie oni uzas lian 
aŭ ŝian denaskan lingvon, sed ja havas rajton al 
aliro al kortumo? Se jes, ĉu al ĉiu kortumo, aŭ 
nur kriminala kortumo? Kaj ĉu nur se oni estas 
enloĝanto aŭ civitano de la koncerna lando, aŭ 
ankaŭ se oni estas eksterlandano trapase arest-

Realizador del Tema Congresual

Los que hablamos Esperanto a veces pensamos que 
las preguntas sobre igualdad linguistica, discrimina- 
cidn linguistica y derechos lingŭisticos serian faciles 
de responder si se usase la lengua intemacional en la 
comunicacion intemacional. El derecho a un trato 
igualitario independientemente del idioma que se ha- 
ble tiene una historia mas larga que la lengua de Za- 
menhof. El concepto de derechos lingŭisticos tuvo su 
origen, al menos en los paises occidentales, en los si- 
glos XVIII y XIX, principalmente en las disposiciones 
para la educadon de minorfas en escuelas de lenguas 
minoritarias como por ejemplo en el Imperio Austria- 
co; pero despues de la guerra, los instrumentos inter- 
nacionales de mediados del siglo XX establecieron 
firmemente ese concepto, por ejemplo por medio de 
la Declaracidn Universal de Derechos Humanos de 
1948 y sus dos convenciones aceptadas mAs tarde (so- 
bre derechos sociales y culturales y sobre derechos ci- 
viles y politicos). En el movimiento del Esperanto la 
pregunta sobre derechos lingŭisticos ya viene siendo 
largamente investigada y registrada, principalmente en 
los ŭltimos cuarenta anos, primero por nuestro interas 
sobre el trato igualitario de idiomas a nivel intemacio- 
nal, y segundo por nuestra investigacio n de situacio- 
nes analogas dentro de Estados tomados aisladamente. 
Esas situaciones son efectivamente muy complicadas. 
iBajo qu6 circunstancias se puede afirmar que una 
persona determinada tiene "derecho" a utilizar una 
lengua determinada en determinadas situaciones? Por 
ejemplo, /.tenemos "derecho" a exigir que el Estado 
eduque a nuestros ninos en nuestra lengua de naci- 
miento? Y ^es lo mismo si se trata, por un lado, de 
una comunidad lingŭistica fuerte en determinado Esta- 
do (digamos, la catalana) o, por otro lado, si se trata 
de una familia de inmigrantes que son los ŭnicos en 
la regidn, que hablan aguna lengua del propio pais?. 
Al parecer, el derecho esta limitado a ciertos casos y 
no a otros - pero «-.como definir las diferencias?
Y ^existen casos en los que un determinado individuo 
no tiene "derecho" a asistir a las escuelas donde de 
usa su lengua de nacimiento, pero si tiene derecho a 
acudir a los tribunales? Si es asi, ^lo es a cualquier 
tribunal o s61o al de lo criminal? Y £s61o si es resi- 
dente o ciudadano del pais correspondiente o tambien 
si se trata de un extrajero arrestado cuando estaba de 
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ita? Ne estas tiel facile difini la limojn de la raj- 
toj, nek ilian rilaton al la leĝoj de la koncerna 
lando.
Foje ni esperantistoj argumentas, ke la diversaj 
ŝtatoj-membroj de Unuiĝintaj Nacioj devus povi 
uzi la propran lingvon en la debatoj kaj aliaj ofi- 
cialaj intertraktoj, aŭ almenaŭ, ke oni ne diskri- 
minaciu favore al iuj lingvoj je la kosto de aliaj. 
Ĉu temas do pri ia "rajto" ne esti diskriminaci- 
ata? Ĉu entute oni povas difini rajtojn, kiuj 

etendiĝas ne nur al unuopuloj sed ankaŭ al ko- 
lektivoj? Facile povus okazi, ke en difinita ŝtato, 
por sekurigi la "rajton" de difinita minoritato 
(ekzemple al uzo de la propra lingvo en komer- 
co aŭ en la publika vivo), oni malhelpus al unu- 
opa nemembro de la koncerna minoritato ĝui 
siajn rajtojn kiel individuo. Se, kiel diras la 
Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj (26.3), 
"Gepatroj havas unuavican rajton elekti la spe- 
con de la edukado, kiun ricevu iliaj infanoj," ĉu 
tio inkluzivas elekton de la lingvo de instruado, 
ekzemple en la franclingva provinco Kebekio en 
la plejparte anglalingva Kanado?
Kaj kion fari se iu ŝtato estas tiel finance mal- 
forta, ke eĉ ne eblas liveri edukadon al ĉiu infa- 
no sub ajnaj cirkonstancoj? Kio nun pri lingvaj 
rajtoj? Tio estas la situacio en la landoj de Afri- 
ko kaj multaj aliaj mondopartoj - kaj foje ĝi po- 
vas ludi kiel motivo, aŭ preteksto, por ne fronti 
la problemon entute.
Kaj, ĉe la alia flanko de la medalo, kiujn res- 
pondecojn havas kolektivoj kaj individuo sur la 
tereno de lingvaj rajtoj? Kiujn devojn havas ŝta- 
toj? Kaj, se oni devas iamaniere ekvilibrigi ri- 
medojn kaj devojn, kiuj devoj gravas, kaj kiuj 
malpligravas? Kaj ĉu ekzistas ia etiko de lingvo- 
uzo, ia lingva politiko de la individuo kiu diktas 
la gamon de raciaj elektoj ĉe la individuo? Ĝis 
kiu grado ano de lingva minoritato, ekzemple, 
havas etikan "devon" aŭ "respondecon" konservi 
kaj utiligi sian lingvon? Ĉu tia respondeco 

etendiĝas ankaŭ al uzantoj de Esperanto?
Kiel esperantistoj, ni havas nian unikan pensan 
aliron al la demando pri lingvaj rajtoj kaj res- 
pondecoj, sed ne ĉiuj el ni komprenas iliajn sub- 
tilecojn kaj la historion de ilia pritrakto. Ni an- 
kaŭ ne komprenas, nek plene esploris, niajn res- 
pondecojn kiel civitanoj kaj kiel membroj de tut- 
monda kolektivo. La celo de la ĉi-jara temo en 
la Universala Kongreso en Gotenburgo estas pli- 
klarigi la demandon kaj esplori kiel ĝi aplikigas 
al niaj argumentoj por utiligo de la intemacia 
lingvo Esperanto. 

paso? No es tan fiicil definir los limites de los dere- 
chos ni su relacion con las leyes del pais correspon- 
diente.
A veces los esperantistas argumentamos que los di- 
versos Estados miembros de las Naciones Unidas de- 
berlan poder usar su propio idioma en los debates y 
otras negociaciones oficiales, o al menos, que no se 
haga discriminaci on en favor de algunas lenguas a 
costa de otras. jSe trata entonces de un "derecho" a 
no ser discriminado? i,Se puede en absoluto definir 
derechos que se extienden no s6lo a los individuos 
particulares sino tambien acolectivos? Fŭcilmente po- 
dria ocurrir que en un Estado determinado, para ase- 
gurar el "derecho" de una minoria determinada (por 
ejemplo al uso del idioma propio en el comercio o en 
la vida publica), se dificultase a algŭn miembro par- 
ticular de la correspondiente minoria el disfrute de sus 
derechos como individuo. Si, como dice la Decla- 
racion Universal de Derechos Humanos (26.3), "Los 
padres tienen el derecho primordial a elegir el tipo de 
educadon que han de recibir sus ninos," /,incluye eso 
la eleccion del idioma de la ensenanza, por ejemplo 
en la provincia francofona de Quebeq en la ma- 
yoritariamente angloparlante Canadd?
Y iquĉ hacer si un Estado financieramente tan dĉbil 
que incuso no es capaz de proveer de educadon a ca- 
da nino en cualesquiera circunstancias? iQua pasa en 
tal caso con los derechos lingŭisticos? Tal es la situa- 
ci6n en los paises de Africa y muchos otros lugares -y 
a veces ello puede ser motivo, o pretexto, para no 
afrontar el problema globalmente.
Y la otra cara de la medalia, ^que responsabilidades 
tiene los coiectivos y el individuo en el terreno de los 
derechos lingŭisticos? £quĉ deberes tienen los Esta- 
dos? Y, si se deben equilibrar de alguna manera los 
recursos y los deberes, £que deberes importan y cua- 
les no? Y ^existe alguna etica de uso lingŭistico, algu- 
na politica lingŭistica del individuo que dietas la ga- 
ma de elecciones racionales individuales? ^Hasta que 
grado un miembro de una minoria lingŭistica, por 
ejemplo, tiene el "deber" o la "responsabilidad" ĉtica 
de conservar y utilizar su idioma? ^Se extiende esa 
responsabilidad tambien a los que usan el Esperanto? 
Como esperantistas, tenemos nuestra nuestra especial 
preocupacion sobre la pregunta acerca de los deberes 
y las responsabilidades lingŭisticas, pero no todos 
comprendemos sua sutilezas ni la historia de su trata- 
miento. Tampoco comprendemos, ni hemos investiga- 
do plenamente nuestras responsabilidades como ciu- 
dadanos y como miembros de un colectivo mundial. 
El objetivo del tema de este ano en el Congreso Uni- 
versal en Gotenburgo es clarificar la pregunta e in- 
vestigar cdmo se aplica a nuestros argumentos para la 
utizacion de la lengua intemacional Esperanto.
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Debato pri la
Kongresa temo

Debate sobre el

Tema congresual
Ĉi-jare la temo de la Universala Kongreso de Es- 

peranto estis: Lingvaj rajtoj kaj respondecoj. 
La debato pri ĝi estis sufiĉe vigla, eĉ ekster kaj 
post la Kongreso mem. Sekve ni publikigas iujn 
dokumentojn kiuj montras la interkontraŭantaj po- 
zicioj, kiel la teksto de prelego de Charles Du- 
rand, kiun li prezentis en la franca lingvo kaj kies 
esperanta tradukaĵo faris Claude Longue-Epee, 
kaj la kritiko al tiu teksto, fare de Gary Mickle, 
publikigita en la TTT-paĝo Libera folio, Interre- 
ta adreso:
http://www.algonet.se/—kallekn/folio
Ni prezentas tiujn tekstojn al niaj legantoj interes- 
itaj pri la temo por ke ili povu eltiri siajn pro- 
prajn konkludojn el la materialoj de la debato. 
Kiel kutime, nia revuo ne poziciigas oficiale pri 
la enhavo de tiu kaj aliaj polemikoj ĉu internaj de 
la Esperantista Movado aŭ ĉu eksteraj al nia ling- 
va afero.

Este ano el tema del Congreso Universal de Espe- 
ranto fue: Derechos y responsabilidades lingŭisti- 
cos. El debate sobre el fue hastante vivo, incluso 
fuera y despues del propio Congreso. A continua- 
cion publicamos unos documentos que muestran las 
posiciones enfrentadas, como el texto de una confe- 
rencia de Charles Durand, que el presentĜ en fran- 
cĝs y cuya traduccion al esperanto realizo Claude 
Longue-Epee, y la critica a ese texto hecha por Ga- 
ry Mickle, publicada en la pagina WEB Libera fo- 
lio (Hoja libre), direction de Internet: 
httD://www.aIgonet.se/~kallekn/folio
Presentamos esos textos a nuestros lectores interesa- 
dos en el tema para que ellos puedan extraer sus 
propias conclusiones de los materiales del debate. 
Como de costumbre, nuestra revista no se posiciona 
oficialmente sobre el contenido de esas y otras po- 
lĉmicas sean internas del Movimiento Esperantista 
o extemas a nuestro asunto lingŭistico.

La Esperantistoj kaj la asocioj 
defendantaj la naciajn lingvojn: 

Natura simbiozo

Parolado de Charles Durand antaŭ la 
Gotenburga Universala Kongreso.

Antaŭ ĉio mi volas danki al Sinjoro Renato Corsetti, 
Prezidanto de la Universala Esperanto Asocio, pro tio ke 
li invitis min partopreni tiun kongreson kaj tie) havi la 
eblecon alporti mian modestan kontribuon al la faritajoj 
kaj al la laboroj de la esperantistoj.

Hodiaŭ nepras, ke ni disrompu la cirklobarilon de 
silento trude starigitan de la amaskomunikiloj kaj de la 
oligarkio, de kiu ili estas komisiitaj. La esperantistoj ne 
nur promocias esperanton, lli ankaŭ postulas la rajton, 
kiun havas la popoloj por sia digno, pensi, labori per siaj 
lingvoj, vivi laŭ siaj propraj kulturoj, esti si mem plene 
kaj sentrude. La esperantistaj asocioj havas multajn 
komunajn ecojn kun aliaj grupoj, kiuj kreiĝis dum la 
dekkvin pasintaj jaroj dise tra la mondo kaj aparte en 
Eŭropo. Tiuj gupoj prizorgas la defendon de multaj 
naciaj lingvoj, kiujn la tutmonda plutokrataro ŝatus 
nuraj dialektoj, kaj kies rolo tiel iĝus esence folklora. Jen 
kial alianco inter esperantistoj kaj la ĵus cititaj asocioj 
estas alte dezirinda. Dume, miaopinie ekzistas ĉiuj 
necesaj faktoroj por estigi el tiu alianco ververan sim-

Los Esperantistas y las asociaciones 
defendiendo las lenguas nacionales: 

Una simbiosis natural

Intervention de Charles Durand ante el
Congreso Universal en Geotemburgo

Ante todo quiero agradecer al Senor Renato Corsetti, Presidente de 
la Asociackm Universal de Esperanto, por invitarme a participar en 
este congreso y poder asi aportar mi modesta contribution a las 
elaboraciones y trabajos de los esperantistas.
Hoy es imprescindible que rompamos el cerco de silencio impuesto 
por los medios de comunicacion de masas y de la oligarquia a la 
que sirven. Los esperantistas no solo promocionanel Esperanto, si- 
no que tambiĉn reclaman el derecho de los pueblos a su dignidad, 
a pensar, trabajar, por medio de sus lenguas, vivir segŭn sus pro- 
pias culturas, ser ellos mismos plenamente y sin imposiciones. Las 
asociaciones esperantistas tienen muchas caracteristicas comunes 
con otros grupos creados durante los pasados quince anos a Io largo 
del mundo y especialmente en Europa. Esos gupos se ocupan de la 
defensa de muchas lenguas nacionales, a las que la plutocracia glo- 
balizadora quisiera reducir a simples dialectos, y cuya funcidn re- 
sultaria asi esencialmente folclorica. He ahi por quĉ una alianza en- 
tre esperantistas y las mencionadas asociaciones sonmuy deseables. 
Mientras tanto, en mi opinion existen todos los factores necesarios 
para convertir esa alianza en una verdadera simbiosis, Io aue nos
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biozon, kio helpos nin multe pli efike dissciigi niajn 

mesaĝojn.

Hodiaŭ la esperantistoj estas la solaj, por proponi al 

ni lingvon vere intemacian kaj de ĉiuj akireblan. Mi ne 
ĉi tie priskribu la avantaĝojn de esperanto, ĉar vi ĉiuj ilin 

sdas pli bone ol mi, kiu ankoraŭ ne parolas vian lingvon. 
Tamen aliaj asertas al ni, ke la gepatra lingvo de iu 
grupo, reprezentanta ne pli ol 6 ĝis 7% de la tutmonda 
loĝantaro, estas universala lingvo, kaj tio starigas al ni 

seriozan problemon. Fakte, se unu natura lingvo estas 
proklamita "universala”, tio samtempe subaŭdigas, ke la 

aliaj ne estas tiaj. Se unu lingvo posedas "superecojn” 
super la aliaj, tio memkomprenble substrekas alies mal- 
superecon. Tion oni nomas "duopecon de la kvalifikiloj”, 
kaj tio estas ege ĝena, ĉar, se unu lingvo "superas" la 
aliajn, ĝiaj parolantoj same konsideratos "superantaj" la 

alilingvanojn, vole nevole.
Mi ŝatus ĉi tie parentezumi. Ni ĉiuj scias, ke antaŭ 

1960 ekzistis en Usono strikta rasa apartigo bazita sur 
la laŭdira malsupereco de la nigruloj. Dume ĝisfundaj 
enketoj montris, ke la nigruloj mem plejmulte 
samopiniis ĉi tiel. Tiu interkompletiĝo de la opinioj ĉiam 
ekzistas en la rilatoj inter koloniantoj kaj koloniatoj, 
inter regantoj kaj regatoj. Nu, ni konstatas similan 

situacion inter la denaskaj parolantoj de la laŭdire uni- 
versala lingvo kaj la ceteruloj. La preskaŭ sistema 
diskriminacio favoranta la denaskajn angleparolantojn 
estas natura sekvo de la "supereco" prikonsentita al la 
angla lingvo, tial ke en multaj landoj la angla lingvo 

estas formale agnoskata kiel la nura lingvo uzota en 
ekzemple la internaciaj teknikaj-sciencaj interŝanĝoj. 

Ankaŭ la diskriminaciaj dungprocedoj povas ekzisti nur 
pro la kredo — komuna de ia denaskaj angloparolantoj 
kaj de tiuj kiuj ne tiaj estas — pri tiu laŭdira "supereco" 
de la angla lingvo. Tiu kulpa interkonsento, inter tio kio 

estas nenio alia ol unu reganta grupo kaj alia regata gru- 
po, estas naskanta ene de ĉiuj internaciaj organizaĵoj — 

ja ne devigataj je dungaj kvotoj — evidentajn 

malegalecojn, kiujn la aktualaj tendencoj povas nur 
plifortigi.

En Eŭropo iuj provas kredigi al ni, ke la scipovo de 

la angla estiĝis nemalhavebla pro komercaj reguloj kaj 
planedskalaj komunikbezonoj. Dume kiel ni scias, se la 
celoj de tia lernado estus nur pragmataj, al esperanto kaj 
ne al la angla la apostoloj de la universala inter- 
kompreniĝo devus sin turnil Devige ni konstatu, ke la 
angla rolas hodiaŭ en kontinenta Eŭropo same kiel 

antaŭ 1990 la rusa en la satelitoj de Soveta Unio kaj en 
ties aneksitaj respublikoj. La socilingvisto Louis-jean 
Calvet evidentigis en tiu procezo etapojn tute similaj al 
tio, kio videblas nun en okcidenta Eŭropo pro la angla. 

Malesto de lingva politiko en la neruslingvaj respubli- 
koj sekvigis ampleksajn vortajn prunteprenojn el la rusa 

lingvo, aparte en la sciencaj kaj teknikaj sferoj. Tiel tre 
rapide, la lokaj lingvoj izoliĝis en poramasaj funkcioj, 

dum la rusa specifigis por la informadaj, oficialaj, 
sciencaj funkcioj. En 1975 dum konfereco okazinta en 

Tachkento estis proponata la instruado de la rusa ĉie

ayudari mucho mis eficazmente a divulgar nuestros mensajes. 
Hoy los esperantistas son los ŭnicos que nos proponen un idioma 
verdaderamente intemacional y asequible a todos. No he de descri- 
bir aquf las ventajas del Esperanto ya que vosotros las conocĉis to- 
das mejor que yo, que aŭn no hablo vuestra lengua. Sin embargo 
otros nos argumentan que la lengua matema de un grupo, que re- 
presenta no mis del 6 al 7 % de la poblaciĉn mundial, es una len- 
gua universal, y eso constituye para nosotros un serio problema. 
De hecho, si una lengua natural es proclamada "universal", eso a 
la vez implica que las otras no lo son. Si un idioma posee "superio- 
ridad" sobre los otros, eso ldgicamente subraya la inferioridad de 
los demis. A eso se Ie llama "doble criterio de medida", lo que es 
muy fastidioso, pues, si una lengua "supera" a las otras, los que la 
hablan se considerarin asfmismo "superiores" a los hablantes de 
otras lenguas, lo quieran o no.
Quisiera hacer un parĉntesis aquf. Todos sabemos que hasta 1960 
habla en EE.UU. una severa discriminacion racial basada sobre la 
pretendida inferioridad de los negros. Mientras tanto unas profun- 
das encuestras mostraban que los mismos negros en su mayor parte 
opinaban asi. Ese acuerdo en las opiniones existi6 siempre en las 
relaciones entre colonizandores y colonizados, entre gobemantes y 
gobemados. Pues bien, constatamos una situacion similar entre los 
que tienen como lengua materna la pretendida lengua universal y 
los demis. La casi sistemitica discriminaci6n favoreciendo a los 
angloparlantes de nacimiento es una consecuencia natural de la "su- 
perioridad" atribulda a la lengua inglesa, ya que en muchos paises 
el idioma ingles esti formalmente reconocido como el unico idioma 
a utilizar por ejemplo en los intercambios tĉcnico-cientificos inter- 
nacionales. Tambiĉn los procedimientos discriminadores de contra- 
taciŭn son posibles por la creencia -comunmente aceptada por los 
angloparlantes de nacimiento y por los que no lo son- sobre la pre- 
tendida "superioridad" del ingles. Ese acuerdo culpable, entre lo 
que no es mis que un grupo dominante y otro dominado, esti ha- 
ciendo nacer en el seno de todas las organizaciones internacionales 
-ciertamente no obligadas a cuotas de contratacidn- evidentes des- 

igualdades que las actuales tendencias s61o pueden reforzar.
En Europa algunos intenton hacemos creer que el dominio del in- 
gles se hizo indispensable por las normas comerciales y las necesi- 
dades de comunicacidn a escala planetaria. Pero como sabemos, si 
los objetivos de tal estudio fuesen solo pragmiticos, seria al Espe- 

ranto y no al inglĉs al que los apostoles de la comprensidn univer- 
sal se deberian volver. Nos vemos obligados a constatar que el in- 
glĉs juega hoy en el continente europeo un papel similar al del ruso 
hasta 1990 en los paises satelites de la Unidn Soviĉtica y en las re- 
pŭblicas anexionadas por ĉsta. La social-lingiiista Louis-Jean Calvet 
evidencio en ese proceso unas etapas en todo similares a lo que se 
ve ahora en Europa occidental con el inglĉs. Una ausencia de polf- 
tica linguistica en las repŭblicas no rusas ocasiono un amplio prĉs- 
tamo de vocablos tomados del ruso, especialmente en las esferas 
cientffica y tĉcnica. Asi muy ripidamente, las lenguas locales se li- 
mitaron a funciones para las masas, mientras el ruso se hacia espe- 
cffico para las funciones de la informacidn, las oficiales y las cien- 
tfficas. En 1975 en una conferencia que tuvo lugar en Tachkento
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ekde la infangvardtejo, kaj poste en 1979, dum alia 

konferenco en Tachkento titolita "La rusa lingvo, lingvo 
de amikeco kaj de kunlaborado de la sovetaj popoloj”, 

estis sugestite devigi la studentojn redakti siajn 

memuarojn en la rusa. Sekvis manifestacioj en Tbiliso 
(Kartvelio), Talino (Estonujo), ribeletoj en la aliaj baltaj 

landoj, peticioj de la kartvelaj intelektuloj, ktp... luj 
lingvanoj ekkonsciis, ke ilia lingvo malrapide solviĝas en 

la rusa. Okazis do fenomeno de akcelata sorbado de la 

sovetaj lingvoj far la rusa, neniel volita de la popoloj, sed 
male ĉiel dependanta de la potenco kaj de la lingva 

politiko de Rusujo fronte al ties satelitoj. Estas evidente, 

ke simila procezo estas disvolviĝanta en la eŭropaj 
landoj, kaj tio igas opinii, ke la eŭropunia konstruiĝo 

faciligas la rapidan satelitiĝon de la malnova kontinento 

sub la usona Ameriko. En Soveta linio la prunteprenoj 
el la rusa estis malpliigontaj la diferencojn inter la 

lingvoj profite al la rusa. Aplikite tiam en Soveta Unio 

kaj hodiaŭ en kontinenta Eŭropo, tiu speco de lingva 

imperiismo nature laŭiras diversajn vojojn, samtempe 
influante la lernejan kaj universitatan politikon, la lin- 

gvoplanadon kaj la amaskomunikilojn. La lingva 
imperiismo ne estus tre danĝera, se ĝi ne estus la 

elmontro de kruda simpla imperiismo, kaj sufiĉas 

observi por taksi ties entenaĵojn.
En multaj landoj ĉi tie reprezentataj la 

amaskomunikiloj injektas en la naciajn lingvojn, tute 

artifike, centojn da novaj anglo-usonaj vortoj, kiuj tiel 
anstataŭas la lokan vortprovizon. Tiel estas ekzemple en 

la itala, en la germana, en la franca, en la hispana, en la 

sveda. En la reklamiloj la bildoj pri moderneco, pri 
teknologio tiel nomata "alta”, pri movebleco, pri scienco, 
pri liberaleco, pri efikeco, pri profesia sukceso, pri 

riĉeco, kaj eĉ pri sporto, estas ekde nun preskaŭ ĉiam 
kunligitaj kun anglo-usonaj terminoj, kiuj tiel tute 
artifike anstataŭas la terminojn de la gepatraj lingvoj, 

tiamaniere vunditaj. Tiu seninterrompa entrudiĝo kreas 
en la loĝantaro Pavlovan reflekson, kiu favoras ne nur 
la trejnadon al la angla lingvo sed ankaŭ la konsenton 

por la ega anglosaksa superrego kultura, ekonomia kaj 
politika fare de la socioj, kiuj pro ĝi suferas.

Remi Kauffer, profesoro en la prestiĝa lernejo pri 

politikologio ("Sciences-Po”) de Parizo, skribas en sia 
libro titolita "La armilo de la misinformado. Milito de la 

multnaciaj firmaoj kontraŭ Eŭropo":
"Trudante siajn konceptojn, siajn terminarojn, siajn 

mondprojektojn, Usono provas enkatenigi siajn rivalojn 

en pensadcirklon por ili desegnitan, tiamaniere ke tiel 
malliberigite ili ne plu povos eligi sin el ĝi. Trudi sian 

vortprovizon estas privenki Ia unuan batalon. De 
"brainstorming” al "wargame", de "teenagers” al "fast- 

food”, de "management” al "benchmarking" la usonanoj 

estas plifruiĝintaj antaŭ ĉiuj aliaj—Dank"al tiu kreskanta 
entrudiĝo la uson-brita influo povis disvastiĝi. De la 
reganta elitaro, de la ekonomiaj medioj, ĝis la 
"antaŭeniĝantaj” rotoj el la mezaj socitavoloj, ĝi

se propuso la ensenanza del ruso en todas partos desde la guarderfa 
infantil, y despues en 1979, en otra conferencia en Tachkento deno- 
minada 'La lengua rusa, lengua de amistad y de colaboraciŭn de 
los pueblos sovieticos”, se sugiriĜ obligar a los estudiantes redactar 
sus informes en ruso. Tuvieron lugar manifestaciones en Tbilis 
(Caucasia), Tallin (Estonia), pequefias rebeliones en los otros paises 
bilticos, peticiones de los intelectuales caucdsicos, ete... Algunos 
hablantes de otras lenguas se concienciaronde que su idioma lenta- 
mente se disolvia en el ruso. Tenia lugar por tanto un fenomeno de 
absorcidn acelerada de las lenguas soveticas por parte de la rusa, 
en absoluto deseada por los pueblos, sino por el contrario depen- 
diente en todo de la politica linguistica de Rusia contra sus satĉli- 
tes. Es evidente que un proceso similar se esti desarrollando en los 
paises europeos, y eso nos hace opinar que la construcciŭn de la 
Uni6n Europea facilita la rapida satelizacidn del viejo continente 
bajo los EE.UU. de America. En la Unidn Soviĉtica las prĉstamos 
del ruso reducian las diferencias entre las lenguas en favor del ru- 
so. Aplicado entonces en Ia Uniĉn Soviĉtica y hoy en Europa conti- 
nental, esa especie de imperialismo lingilistico recorre de una ma- 
nera natural diversas rutas, a la vez influyendo en la politica esco- 
lar y universitaria, la planificacion linguistica y los medios de co- 
municacidn de masas. El imperialismo lingŭistico no seria muy pe- 
ligroso si no fuese la manifestacidn de un imperialismo crudo y 
simple, y basta con observado para calibrar sus contenidos.
En muchos paises «presentados aqui los medios de comunicacidn 
de masas inyectan en las lenguas nacionales, de una manera total- 
mente artificial, dentos de nuevas palabras anglo-americanas, que 
van asi sustituyendo el acerbo lingŭistico local. Asi tenemos el 
ejemplo en el italiano, en el alemŭn, en el francis, en el espanol, 
en el sueco. En los anuncios las imigenes sobre modemidad, tecno- 
logia definida como 'alta', sobre mobilidad, ciencia, liberalidad, 
eficacia, exito profesional, riqueza, e incluso sobre deporte, esten 
desde ahora casi siempre relacionados con tĉrminos anglo-america- 
nos, que de una manera tan artificial reemplazan los tĉrminos de 
las lengua matenas, de tal manera lesionadas. Esa intromisidn inin- 
terrumpida crea en la poblacion un reflejo condicionado que favore- 
ce no s61o el entrenamiento en la lengua inglesa sino tambiĉn la 
aceptaciĜn de la gran superioridad anglosajona en Io cultural, eco- 
nĉmico y politico por parte de las sociedades que la sufiren.
Rimi Kauffer, profesor en la prestigiosa escuela de politicologia 
('Sciences-Po”) de Paris, dice en su libro titulado ”E1 arma de la 
desinformacidn. Una guerra de las multinacionales contra Europa”: 
'Imponiendo sus concepciones, su terminologia, sus proyectos 
mundiales, EE.UU. intema encadenar a sus rivales en un pensa- 
miento cercado disenado por ellos, de tal manera que asi apresados 
ya no puedan salirse de ĉi. Imponer su lĉxico es ganar la primera 

batalte. De "brainstorming" a "tvargame", de "teenagers” a "fast- 
food", de "management" a "benchmarking" los norteamericanos se 
adelantaron a todos los demis... Gracias a esa creciente intromisidn 
Ia influencia yanqui-britdnica pudo extenderse. Desde la ĉlite go- 
bemante, desde los medios economicos, hasta las bandas "emergen- 
tes" de las clases medias, penetro en las clases popularas. Batalla
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enpenetris la popolajn klasojn. Pervorta batalo, perbilda 

batalo. Laŭ tio ke la usonecigo de la terminoj kaj de la 
imagitaĵoj kunestas kun la usonecigo de la 

konsummodo, tiu fenomeno donas unu el la plej efikaj 
subteniloj por la entrudiĝo de la usonaj firmaoj en la 

progresantajn merkatojn. Nu, eĉ se komerca, ĉiu ajn 
milito estas unue milito de la spiritoj. Ankaŭ ĝi tute ne 
kompareblas kun psika "blitzkrieg" (fulm- milito) 

elpensita kaj gvidata al proksima celo. La misinformado 
male entenas daŭran agadon zorge estritan kaj gravajn 

rimedojn teknikajn, financajn, homajn”. Tiu ĉi klarigo 

estas do geografi-politika kaj ĝi plene konfirmas la 
diraĵojn de Zbignievv Brzezinski, kiam li asertas, ke 

"Eŭropo estas de nun usona protektorato".

Niaj tiel nomataj "elitoj” absolute ne prikonscias, ke 

la posedantoj de la vortoj kaj de la lingvo posedas ankaŭ 
la penson, kaj ke posedante alies penson oni posedas 
ĉion ceteran. Tiu ignoro estas ĝeneraligita. Tiel la 

ĝeneraligita uzado de la angla, kiel difinilo kaj prezentilo 
de scienco, kompreneble donacas pli vastan videblecon 

a) la sciencaj laboroj de anglolingvaj popoloj, dum ĝi 
samtempe enmarĝenigas la aliajn kompreneble tiom pli, 
ke la laboroj estas anglalingve redaktitaj, kaj ke sekve ili 

devas enmuldiĝi en la anglalingvajn postulojn konceme 

la formon kaj la enhavon. El tio fontas mimetismo aŭ 
imitismo, kiu havas plagajn sekvojn, ĉar ĝi gvidas laŭ 
konkurenca inspiro al programoj, kiuj ne povas 
respondi al vere noviga logiko. Laŭ tio ke estas efektive 

la anglolingvaj landoj kiuj tiel difinas la normojn de la 
"bona scienco”, estas memkompreneble ke la scienco de 

la anglalingvaj landoj montriĝas tiel "supera” fronte al 
tiu de la aliaj. Tiel longe kiam la fremdaj 

sciencesploristoj, konscie aŭ nekonscie, konsentos pri 

tiu propra malsupereco, uzante la anglan kiel 
priskribitan de sia laboro, ili montriĝos simplaj perantoj 

de la anglo- usona sciencesplorado kaj ili ne povos plene 
valorigi sian laboron.

Do ĉu la scipovo de la sinpretende "universala” lingvo 
ebligas pli altan nivelon de prospero? Tion ŝajne kredas 

la registoj de Tajvano, ĉar ili ĵus dungis mil intruistojn 

denaske angloparolantajn por plialtigi la anglalingvan 
nivelon de siaj gejunuloj. Tamen, kion mi rimarkigis 
okaze de konferenco okazinta en tiu lando en novembro 
2002, se ni rigardas la najbarajn landojn, ni ekvidas ke 
Filipinoj, kie la angla lingvo estas supere plej bone paro- 
lata en la regiono, estas ankaŭ malplej altnivelaj sur la 

ekonomia tereno en Sudokcidenta Azio’

Unusola lingvo malmultigas la nombron de 
esprimmodoj kaj de referencpunktoj, kaj ĝi ignoras la 

pens skolojn funkciantajn per aliaj lingvoj. Ne eblas 

konfidi al aliuj la regadon de la difinoj kaj de la 
enbildigitaj de la homa kono. jen kial la internacia 

komuniklingvo estu nepre sennacieca, kaj esperanto 
estas la nura lingvo nun konforma al tiu kriterio.

Mia batalo estas batalo por la libero de la spirito, ĉar 

tiu libero estas la kondiĉo de ĉiuj aliaj liberoj. Mi estas 
hodiaŭ kun vi ĉar la esperantistoj fundamente tiel 

samopinias.

de las palabras, batalla de las imagenes. A medida que la america- 
nizaciŭn del 16xico y de la imagen se junta con la americanizaciŭn 
de la moda del consumo, ese fenomeno proporciona tmo de los mŭs 
eficaces apoyos para la intromision de las empreses norteameri- 
canas en los mercados florecientes. Bueno, incluso si es comercial, 
toda guerra es ante todo una guerra de los espiritus. Tampoco ella 
es en absoluto comparable con una "blitzkrieg" (guerra reldmpago) 
psfquica disenada y dirigida al objetivo siguiente. La desinforma- 
ci6n por el contrario implica una acciŭn continua cuidadosamente 
dirigida e importantes recursos tee nicos, financieros, humanos". 
Esta aclaracidn es pues geopolitka y confirma plenamente el aserto 
de Zbigniew Brzezinski, cuando dijo que "Europa es desde ahora 
un protectorado norteamericano".
Nuestras denominadas "ĉlites" no son en absoluto conscientes de 
que los que poseen las palabras y el idioma poseen tambien el pen- 
samiento, y que poseyendo el pensamiento de alguien se Io posee 
entero. Esa ignorancia es general. Asi el uso general del inglĉs co- 
mo defmidor y presentador de la ciencia, lŭgicamente proporciona 
una visiŭn mŭs amplia a los trabajos cientificos de los pueblos an- 
gloparlantes, mientras margina a los demŝs mŭs aŭn considerado 
que los trabajos son redactados en inglĉs, y que por tanto deben 
amoldarse a los requirimientos de la lengua inglesa en Io referante 
a la forma y al contenido. Eso da origen a mimetismo o imitacion, 
que tiene unas consecuencias fŭnestas ya que preside segŭnuna ins- 
piraciŭn de competitividad a programas que no puede responder a 
una 16gica verdaderamente renovadora. Debido a que son efectiva- 
mente los paises angloparlantes los que asi definen las normas de 
la "buena ciencia, resulta comprensible que la ciencia de los paises 
angloparlantes se muestra tan "superior" frente al de los demis. En 
la medida en que los investigadores cientificos extranjeros, cons- 
ciente o inconscientemente, admitan su propia inferioridad, usando 
el ingles como describidor de su trabajo, se mostrarin unos simples 
representantes de la investigaciŭn cientifica anglo-norteamericana 
y no podrin hacer valer plenamente su trabajo.
Entonces £el dominio de la pretendida lengua "universal" posibilita 
un nivel mis alto de prosperidad? Al parecer eso es Io que creen 
los gobemantes de Taivan, pues acaban de contratar mil profesoras 
angloparlantes de nacimiento para elevar el nivel del inglĉs de sus 
jĉvenes. Sin embargo, Io que yo puse de manifiesto con ocasion de 
mi conferencia en ese pais en noviembre del 2002, si nos fijamos 
en los paises vecinos, vemos que Filipinas, donde mejor se habla 
el ingles en toda la region, es tambien el de mas bajo nivel en el te- 
rreno economico en el Asia Sudoccidental.
Una lengua ŭnica reduce la cantidad de modos de expresi6n y de 
puntos de referencia, e ignora las escuelas de pensamiento que fŭn- 
cionan por medio de otros idiomas. No es posible confiar a otros 
la gestiŭn de las definiciones y de Ias representaciones del conoci- 
miento humano. He ahi por quĉ Ia lengua comŭn internacional debe 
ser indefectiblemente sin nacionalidad, y el Esperanto es la unica 
lengua actualmente conforme a ese criterio.
Mi batalla es una batalla por la libertad del espirito, ya que esa li- 
bertad es la premisa de todas las otras libertades. Estoy hoy con 
vosotros ya que los esperantistas opinan fŭndamentalmente igual.
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Simbiozo de esperantismo kaj ^Simbiosis de esperantismo y
lingvonaciismo? nacionalismo lingiiistico?

Gary Mickle

"Naciismo, el kiu haladzas la spirito de etna 
kaj intercivilizacia malfido kaj rivalado, estas 
laŭ mi neniam akceptebla, eĉ kiam ĝi ŝajnas 
unuavide oportuna instrumento por batali kon- 
trafi Ia imperiismo", skribas Gary Mickle. Ko- 
mentante la prelegon de la franca sciencisto 
Charles Durand en la gotenburga Universala 
Kongreso, nia aŭtoro demandas al si, ĉu anoj 
de teorioj pri la interciviliza lukto estas mem- 
klaraj aliancanoj de Ia esperantistoj.

Ni scias el informo de la Brusela Komunikad- 
Centro, ke la fianca sciencisto Charles Durand 
partoprenas la gotenburgan Universalan Kongre- 
son kaj kontribuos al la kongresa temo ("Lingvaj 
rajtoj kaj devoj”) per franclingva parolado, kies 
Esperantan tradukon ni bonŝance jam disponas. 
Unu centra mesaĝo de Durand al la esperantistoj 
estas, ke alianco -kiu fariĝu "ververa simbiozo"- 
inter esperantistoj kaj "lingvodefendantoj" estas 
nepre dezirinda, ĉar laŭ lia opinio ambaŭ grupoj 
defendas similajn valorojn, kiel tiun, ke la popo- 
loj rajtu "vivi laŭ siaj propraj kulturoj" kaj "esti 
si mem". Kvankam neniu povas kontraŭi, ke la 
popoloj (kaj ĉiaj aliaj homaj kolektivoj, mi aldo- 
nus) efektive ĝuu tiujn rajtojn, ni renkontas jam 
ĉi tie specon de retoriko, kiu estas tipa ĉe anoj de 
teorioj pri la intercivilizacia lukto kaj de la 
novdekstra etnoplurismo. Plua legado konfirmas 
la dubovekan unuan impreson.
Durand tezas, ke la angla lingvo estas konscie 
instrumentigata de la anglalingvaj landoj por pli 
efike domini Ia ceteran mondon. Ĝis tiu punkto 

mi povas eĉ konsenti kun lia argumentado. Sed 
jam ne plu akceptebla estas lia ĉeno de rezonado, 
kiun oni povas parafrazi ĉi tiel: Iuj proclamas la 
anglan "universala" lingvo. Per tio oni atribuas al 
ĝi "superecon" kaj al la aliaj lingvoj "malsupere- 
con”. Sekvo de tio estas, ke oni konsideras ankaŭ 
la denaskajn parolantojn de la angla superaj al 
ĉiuj aliaj homoj. Kaj tiu aferstato similas al la ri- 
latoj inter "koloniantoj kaj koloniatoj", inter "reg- 
anta grupo" kaj "regata grupo”.
Ni havas ĉi tie tutsimple unu plian varianton de 
la ideo pri la intercivilizacia lukto kiel ĉefa fakto- 
ro de la mondaj eventoj. Ĉi tiu varianto imagas 

"El nacionalismo, que apesta a espirito de descon- 
fianza y rivalidad etnica e intercultural, a mi pare- 
cer no es aceptable nunca, aŭn si a primera vista 
parece un instrumento oportuno para Iuchar con- 
tra el imperialismo", escribe Gary Mickle. Comen- 
tando la conferencia del cientifico frances Charles 
Durand en el Congreso Universal de Gotembnrgo, 
nuestro autor se pregunta si adeptos de teorias so- 
bre la lucha entre civilizaciones son unos aliados 
evidentes de los esperantistas.

Conocemos la informacion del Centro de Comunica- 
cidn de Bruselas, que el cientifico frances Charles Du- 
rand participa en el Congreso Universal de Gotembur- 
go y contribui^ al tema congresual ("Derechos y de- 
beres lingŭisticos") con una intervencidn en francis, 
de cuya traduccidn al Esperanto por suerte dispone- 
mos.
Un mensaje central de Durand a los esperantistas es 
que una afianza -que se haga "verdadera simbiosis"- 
entre esperantistas y "defensores de las lenguas" es 
muy de desear, ya que segŭn su opinion ambos grupos 
defienden valores similares, como el de que los pue- 
blos tienen derecho a "vivir segŭn sus propias cultu- 
ras" y "ser ellos mismos". Anque nadie puede negar 
que los pueblos (y yo anadiria que cualesquiera otros 
tipos de colectivos humanos) disfruten efectivamente 
esos derechos, yo encuentro ya aqui una especie de 
retdrica que es tfpica de los adeptos de teorias sobre 
la lucha entre civilizaciones y de la pluralidad etnica 
de la nueva derecha. La continuaciĉn de la lectura 
confirma las dudas evocadas por la primera impresidn. 
La tesis de Durand es que el inglĉs esti siendo cons- 
cientemente instrumentalizado por los paises anglo- 
parlantes para dominar mis eficazmente el resto del 
mundo. Hasta ese punto yo puedo incluso consentir 
con su argumentadon. Pero Io que ya no es aceptable 
es su lines de razonamiento, que se puede parafrasear 
asi: Algunos proclaman al inglĉs lengua "universal". 
Asi se Ie atribuye "supereriridad" y a las demis len- 
guas "inferioridad". La consecuencia de eso es que se 
considera tambiin a los angloparlantes de nacimiento 
superiores a todos los dem’as hombres. Y esa situa- 
cidn es similar a las relaciones entre "colonizadores y 
colonizados", entre "un grupo gobemante" y "un gru- 
po gobernado”.
Lo que aqui tenemos es simplemente una variante de 
la idea del enfrentamiento entre civilizaciones como 
factor principal de los acontecimientos mundiales. Esta 
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la ĉefan mondan frontlinion troviĝi inter la ”an- 
glalihgvanoj" aŭ "anglosaksoj" unuflanke kaj ĉiuj 
aliaj popoloj de la mondo aliflanke. Tiu impreso 
plifirmigas, kiam oni ekrigardas TTT-ejojn de 
francaj "lingvodefendantoj" www.voxlatina.com 
aŭ de suverenistoj www.ieune-france.org -mi no- 
mus tiujn lastajn naciistoj- en kiu Durand pre- 
zentiĝas kun siaj politikaj ideoj.
La parolado de la Universala Kongreso entenas la 
konatan veadon pri tio, ke la naciaj lingvoj estas 
"vunditaj” per leksikaj pruntaĵoj el la angla, 
kiujn la 'amaskomunikiloj injektas en la naciajn 
lingvojn, tute artifike". Ankaŭ en ĉi tiu argu- 
mentado ne forestas la strebo hejti la etoson de 
inter-lingvogrupa ĵaluzo kaj malfido: "...la po- 
sedantoj de la vortoj kaj de la lingvo posedas an- 
kaŭ la penson, kaj ke posedante alies penson oni 
posedas ĉion ceteran".
Ĉi tiu parolado estas milda, kompare kun teksto 

(anglalingva) de Durand, kiu aperis unue en la 
TTT-ejo de SAT-Amikaro kaj kiun Renato Cor- 
setti poste cirkuligis en diversaj dissendolistoj fi- 
ne de la pasinta jaro kun la peto traduki ĝin en 
pliajn lingvojn kaj disvastigi ĝin.
En ĉi tiu teksto Durand eldiras, ke "la angla estas 
la portanto de la plej horora propagandomaŝino, 
kiun homoj iam ajn konceptis", kvazaŭ politika 
propagando disvastigata per la angla havus esence 
alian kvaliton ol tiu disvastigata per aliaj lingvoj. 
Durand imputas al la angla lingvo la miraklan po- 
von "reprogrami" la menson de homoj kaj replen- 
igi ĝin per 'mondrigardo proksimume ekvivalenta 
al tiu de usonano" -sen ke tiuj kapablus efike re- 
zisti la mensmanipuladon.
"Por iu, kiu studas ĝin kiel duan lingvon en la 
plej granda parto de la evoluanta mondo, la angla 
rapide senigas homojn je la rajto pensi por si 
mem. Gi rezultigas kulturan fremdiĝon kaj senpo- 
sedigon." Parolante pri Niĝerio kaj Barato: "... 
la elradikigo de la angla en tiuj du landoj estus 
multe pli efika, ĉar la angla efektive portas la ba- 
cilojn kaj la rimedojn de tio, kies kemo estas 
mensa sklavigo". Ĉi-foje Durand direktas sian 

helpeman sugeston pli diligenti en la batalo kon- 
traŭ la angla al nordnigeriaj radikalaj islamistoj 
kaj hinduaj naciistoj, kiujn li taksas -kiel la esper- 
antistojn- siaj potencialaj politikaj aliancanoj.
Ne plu mirigas, ke Durand lerte enkondukas en 
unu loko la nocion "nacia prefero" por pozitive 
konotaciigi ĝin ĉe la leganto. La franca Nacia 
Fronto fre konscie kaj laŭcele enkondukis ĉi tiun 
nocion en la publikan debaton de Francio, kion 
Durand apenaŭ povas ne scii. 

variante imagina que principal frente de lucha mundial 
se encuentro entre los "anglofonos" o "anglosajones" 
por un lado y todos los detiris pueblos del mundo por 
otro lado. Esa impresion se reafirma cuando se mira 
las paginas WEB de "defensores de la lengua" 
franceses www.voxlatina.com o de soveranistas 
www.ieune-france.org -yo llamada a estos ŭltimos na- 
cionalistas- en las que Durand se presenta con sus 
ideas polfticas.
La intervencidn en el Congreso Universal contiene la 
conocida queja de que las lenguas nacionales son *le- 
sionadas" por prĉstamos lexicogr4ficos del inglĉs, y 
que los "medios de comunicacion de masas" inyectan 
en las lenguas nacionales, "de forma totalmente artifi- 
cial". Tampoco en esta argumentadon alta la esfuerzo 
por calentar el ambiente con celos entre grupos lin- 
gŭfsticos: "...los que poseen las palabras y el idioma 
poseen tambiĉn el pensamiento, y poseyendo el pensa- 
miento de otros se posee tambiĉn todo lo detiris".
Esta intervenciĉn es suave en comparaciĉn con el tex- 
to (en ingles) de Durand que aparece primero en la pA- 
gina WEB de Amigos de SAT y al que Renato Corset- 
ti hizo despĉs circular en diversas listas de divulgaciĉn 
a finales del pasado ano con la peticiĉn de traducido 
a tiris idiomas y difundirlo.
En ese texto Durand asegura que "el inglĉs es el por- 
tador de la mis horrorosa nriquina propagandistica, 
que los hombres hayan janrin concebido", como si una 
propaganda politica difundida por medio del inglĉs 
tuviese esencialmente otra cualidad que la difundida 
por otras lenguas. Durand imputa al inglĉs el poder 
milagroso de "reprogramar" la mente humana y re- 
llenarla con "una concepciĉn del mundo casi equiva- 
lente a la de un norteamericano" -sin que sea posible 
resistirse eficazmente a la manipulaciĉn mental.
"Para alguien que la estudia como segundo idioma en 
la mayor parte del mundo desarrollado, el inglĉs ripi- 
damente arrebata a las personas el derecho a pensar 
por si mismas. Ello da lugar a una enajenaciĉn cultu- 
ral y un empobrecimiento." Hablando sobre Nigeria y 
la India: "... la erradicacidn del inglĉs en esos dos 
paises seria mucho nris eftcaz, ya que el inglĉs porta 
efectivamente los bacilos y los remedios de aquello 
que cuyo meollo es una esclavizacidn mental". Esta 
vez Durand dirige su sugerencia solicita a ser mis dili- 
gentes en la batalla contra el inglĉs a radicales islamis- 
ta del norte de Nigeria y a los nacionalistas hindues, 
a los que ĉi considera -como a los esperantistas- sus 
aliados politicos potenciales.
Ya no es de admirar el que Durand diestramente intro- 
duce en un lugar la nociĉn de "preferenda nacional" 
para que el lector se identifique con ella. El Frente 
Nacional francĉs muy conscientemente e intencio- 
nadamente introdujo esta nociŭn en el debate publico 
de Francia, lo que Durand apenas puede ignorar.
Seria de mucha utilidad para la calidad politica de los 
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Utilus tre al ia peltitaj kvalitoj de la okazontaj 
kongresaj debatoj, se oni sen inhiboj diskutus tute 
ĝenerale pri la usona imperiismo kaj ĝia ĵusa 

aventuro en Irako, ne malhelpite de ia ajn falsa 
"neŭtraleco", kiu ekskludas debatojn pri temoj de 
la vasta politiko, sed senkritike malfermas la por- 
don al funde naciismaj diskursoj de ĉi du speco, 
nur ĉar ili estas laŭpretende unuavice prilingvaj. 
Nur tia vast-etenda debato ebligos rekoni, kio es- 
tas prava kritiko kontraŭ imperiismo kaj kio ne. 
Nur ĝi ebligos sagace distingi inter kontraŭimpe- 
riismo kaj naciisme bazita kontraŭusonismo, res- 
pective etnoplurismo de la novdekstra tipo. 
Cetere, ne estas mia celo proponi "bojkoton" de 
Durand aŭ aliaj en la nomo de ia "politika ĝust- 
eco", kiel iuj povus riproĉi. Eblas ja auskulti 
starpunktojn pri lingvaj problemoj, kiuj venas el 
ĉiaj ajn politikaj anguloj. La vera problemo estas, 
ke la aranĝantoj de la programo de Universalaj 
Kongresoj kaj ankaŭ de aliaj renkontiĝoj inter 
anoj de Universala Esperanto Asocio kaj ekster- 
movadaj lingvo-aktivistoj evitas konatigi la esper- 
antistan publikon kun la ĝenerala politika orient- 
iĝo de tiuj honoraj gastoj, kiun ajn tiu orientiĝo 
estas ne fidinspira. En ĉi tiu kazo kiel pli frue en 
aliaj.
La fakto, ke Durand rekoneble apartenas al poli- 
tika tendenco, kiu pienumas ĉamiran funkcion in- 
ter la ekstrema dekstrularo en la strikta senco kaj 
aliaj partoj de la politika spektro (inkluzive naci- 
emajn kaj etnofiliajn maldekstrulojn) estas fakto, 
kiun oni prefere ne kaŝu en la spirito de "neŭtral- 
eco". Male: scii pri tio absolute necesas por al- 
veni al ĉiuflanka kaj klera pritakso pri iliaj tezoj. 
Naciismo, el kiu haladzas la spirito de etna kaj 
intercivilizacia malfido kaj rivalado, estas laŭ mi 
neniam akceptebla, eĉ kiam ĝi ŝajnas unuavide 
oportuna instrumento por batali kontraŭ la im- 
periismo. La usona kaj brita imperiismoj radikas 
ideologie en la loĝantaroj de la koncernaj landoj 
per ĝuste tiu spirito de patriotisma fervoro kaj ci- 
vilizacia orgojlo, kiun Durand volas ardigi -kun 
alia orientiĝo- ĉe aliaj.
Jen formo de diverseco, kiu estus ŝanco por Es- 
peranto: pli malkaŝa konkurenco de politikaj ideoj 
ankaŭ en la publika, nacilingva informado pri Es- 
peranto anstataŭ gurdado de progreseme sonantaj, 
sed funde reakciaj argumento-skemoj. En tiu sen- 
co la kolapso de la Brusela Komunikad-Centro, 
kiu tre emis argumenti laŭ la maniero de t.n. 
"lingvodefendantoj" kaj entute alcentrigis al si tro 
da funkcioj en la ekstera informado, ne estas la- 
mentinda afero. 

futuros debates eengresuales que se dfscutiese sin re- 
paros de una manera general sobre el imperialismo de 
los EE.UU. y su reciente aventura en Irak, sin dejarse 
trabar por una falsa "neutralidad" que excluya debates 
sobre temas politicos en amplitud, pero que acri- 
ticamente abra la puerta a discursos profŭndamente 
nacionalistas de esta especie, simplemente por que 
ante todo estĉn pretendidamente relacionados con el 
tema lingŭfstico. Stilo tal amplio debate permitirfa re- 
conocer Io que es una justa critica contra el imperia- 
lismo y Io que no Io es. Stilo eso permitirfa distinguir 
sagazmente entre anti-imperialismo y un nacionalismo 
de base antinorteamericana, respectivamente plu- 
ralismo ernico del tipo de la nueva derecha.
Por Io demds, ne es mi intencitin proponer un "boicot" 
a Durand u otros en nombre de una "ortodoxia po- 
litica", como alguien podria reprochar. Claro que es 
posible escuchar distintos posicionamientos sobre los 
problemas lingŭfsticos, venidos de todos los dmbitos 
politicos. El verdadero problema es que los prepara- 
dores del programa de los Congresos Universalas y 
tambien de otros encuentros entre miembros de la 
Asociaciŭn Universal de Esperanto y activistas sobre 
las lenguas de fuera de nuestro movimiento, evitan dar 
a conocer al pŭblico esperantista la orientacitin general 
politica de esos huĉspedes de honor, cuando ocurra 
que esa orientacitin no inspira confianza. En este caso 
como en otros anteriormente.
El hecho de que Durand evidentamente pertenece a 
una tendencia politica que cumple una funcitin de bisa- 
gra entre la extrema derecha en sentido estrido y otras 
partes del espectro politico (incluyendo izquierdistas 
nacionalizantes y etntifilos) es un hecho que es pre- 
ferible no ocultar en el espirito de "neutralidad". Al 
contrario: saber eso es absolutamente necesario para 
llegar a una valoracitin total y adecuada de sus tesis. 
El nacionalismo, que apesta a espirito de desconfianza 
y rivalidad ĉtnica e intercultural, a mi parecer no es 
aceptable nunca, aŭn si a primera vista parece un ins- 
trumento oportuno para luchar contra el imperialismo. 
El imperialismo yanqui y britanico radioa ideolti- 
gicamente en la poblacitin de ambos paises justamente 
por medio de ese espirito de fervor patrititico y 
orgullo cultural, que Durand quiere encender -con otra 
orientacitin- en otros.
He ahi una forma de diversidad, que seria una oportu- 
nidad para el Esperanto: una mas notaria confronta- 
citin de ideas politicas tambiĉn en la informacitin pŭ- 
blica, en lenguas nacionales sobre el Esperanto en vez 
de una sinfonia de esquemas de argumentaciŭn que 
suenan a progresistas pero que en el fondo son reac- 
cionarios. En ese sentido el colapso del Centro de Co- 
municaci6n de Bruselas, que con tanto afdn argumen- 
taba al estilo de los denominados "defensores de las 
lenguas" y concentraba demasiadas funciones sobre la 
informacitin externa, no es de lamentar.
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KONGRESA

REZOLUCIO

RESOLUCION

CONGRESUAL
La 88-a Universala Kongreso de Esperanto, 
kunveninte en Gotenburgo, Svedujo, de la 26- 
a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto 2003, en ĉees- 
to de 1800 personoj el 62 landoj, kaj traktinte 
la temon "Lingvaj rajtoj kaj respondecoj"

atentigas pri la pluraj iniciatoj kaj deklaroj 
de Universala Esperanto-Asocio en lastaj ja- 
roj pri la konservado de lingva pluralismo 
ene de ŝtatoj kaj en la rilatoj inter ŝtatoj, kaj 
pri la rolo, kiun Ia Internacia Lingvo Esper- 
anto povas ludi kiel efika kaj neŭtrala ponto 
inter la diversaj lingvoj;

notas en tiu rilato ekzemple la Manifeston de 
Prago (1996) pri lingva demokratio, kaj rezo- 
luciojn de Universalaj Kongresoj de Esperan- 
to en Zagreb, Kroatio (2001), kaj Fortaleza, 
Brazilo (2002);

konstatas,

- ke lingvoj plenumas fundamentan rolon en 
homaj socioj ne nur kiel iloj de komunik- 
ado sed ankaŭ kiel manieroj por esprimi 
sian identecon;

- ke lingva diverseco representas unu el la 
grandaj riĉaĵoj de la homa kulturo kaj estas 
konservenda en Ia kunteksto de demokratia 
lingvopolitiko, kaj ke tia politiko ankaŭ li- 
veras la lingvajn rimedojn ne nur por ko- 
munikado ene de socioj, sed ankaŭ inter la 
socioj;

- ke lingvaj rajtoj -nome tiuj rajtoj, kiuj ri- 
latas al la kontentigo de komunikbezonoj kaj 
la esprimado de identeco en plurlingvaj si- 
tuacioj- estas esenca sed tro ofte neglektata 
elemento en la fundamentaj homaj rajtoj;

- ke la realigo de lingvaj rajtoj estas afero 
ne nur jura sed ankaŭ morala, en kiu ĉiu 
havas respondecon partopreni;

El 88° Congreso Universa! de Esperanto, reunido en 
Gotemburgo, Suecia, del 26 de julio al 2 de agosto 
del 2003, con la asistencia de 1800 personas de 62 
paises, y habiendo tratado el tema "Derechos y debe- 
res lingŭisticos"

llama la atenciŭn sobre las diversas iniciativas y 
declaraciones de la Asociadon Universal de Espe- 
ranto en ŭltimos anos acerca de la conservacidn del 
pluralismo lingŭistico dentro de los Estados y en las 
relaciones entre Estados, y del papel que la Lengua 
Intemacional Esperanto puede jugar como un puente 
eficaz y neutral entre los diversos idiomas;

apunta como ejemplo en relacion con eso el Mani- 
fiesto de Praga (1996) sobre democracia linguistica, 
y resoluciones de los Congresos Universais de Es- 
peranto en Zagreb, Croacia (2001), y Fortaleza, Bra- 
sil (2002);

constata,

- que los idiomas juegan un papel fŭndamental en 
las sociedades humanas no s61o como instrumen- 
tos de comunicaciŭn sino tambien como maneras 
de expresar su identidad;

- que la diversidad linguistica representa una de 
las grandes riquezas de la cultura humana y debe 
ser conservada en el contexto de una politica lin- 
gŭistica democratica, y que taa politica proporcio- 
na tambien los recursos lingŭisticos no s61o para 
la comunicacion dentro de las sociedades, sino 
tambien entre las sociedades;

- que los derechos lingŭisticos -o sea aquellos de- 
rechos que tienen relacion con la satisfacidn de las 
necesidades de comunicacion y la expresidn de la 
identidad en situaciones de concurrencia de varias 
lenguas- es un elemento esencial pero muy a me- 
nudo destendido en los derechos humanos fŭnda- 
mentales;

- que la realizadon de los derechos lingŭisticos es 
un asunto no solo juridico sino tambien moral, en 
el que todos tienen el deber de participar;

41



' - ke tiuj rajtoj aplikigas, aŭ devus aplikigi, 
je ĉiuj niveloj de la homa socio, ekde la 
rajtoj de individuoj tra la protektado de 
lingvaj malplimultoj ĝis lingva egaleco en 
la rilatoj inter ŝtatoj;

- ke la principoj de egalrajteco kaj de de- 
mokratia komunikado postulas konservadon 
de la lingva diverseco en multlingvaj komu- 
numoj, en la kadro de egaleca kaj klara 
lingvopolitiko, ĉar tio ebligas maksimuman 
socian partoprenon de ĉiuj civitanoj;

- ke manko de klara kaj aktiva lingvopoliti- 
ko malfermas la vojon al lingva dominado 
kaj hegemonio;

- ke eblas konservi lingvan diversecon, pre- 
cipe en interŝtataj rilatoj, nur per aktiva 
lingvopolitiko cele al realigo de neŭtrala 
multlingvismo, en kiu neniu lingvo havas 
dominan rolon;

atentigas pri la multjaraj spertoj de la Esper- 
antlingva komunumo kiel modelo de egalrajta 
komunikado en multlingva socio kaj pri la 
preteco de tiu lingvo por ludi multe pli akti- 
van rolon kiel pontolingvo en la rilatoj inter 
ŝtatoj kaj en multilingvaj sistemoj de komuni- 
kado,

petas la diversajn Esperanto-organizaĵojn, je 
intemacia, nacia kaj loka niveloj, kunlabori 
en sistema klopodo atentigi pri la kvalitoj de 
la Intemacia Lingvo Esperanto, kaj konservi 
kaj evoluigi la lingvon tiel ke ĝi plej bone lu- 
du sian rolon kiel transponta lingvo en mult- 
lingvaj situacioj,

kaj alvokas al ĉiuj internaciaj organizaĵoj re- 
gistaraj kaj neregistaraj, al registaroj kaj aliaj 
instancoj, al fakuloj kaj sciencaj organizaĵoj, 
kaj al ĉiuj civitanoj, kiuj deziras konservi kaj 
fortigi lingvan egalecon je ĉiuj niveloj, pli 
profunde esplori la kapablojn kaj atingojn de 
la Intemacia Lingvo Esperanto en la rilatoj 
inter lingvoj kaj popoloj ĉie en la mondo kaj 
apliki ties lingvajn rimedojn.

- que esos derechos se aplican, o deberian aplicar- 
se, a todos los niveloj de la sociedad humana, des- 
de los derechos individuales, pasando por la pro- 
teccion de las minorias lingŭisticas y hasta la 
igualdad linguistica en las relaciones entre 
Estados;

- que los principios de igualdad de derechos y de 
comunicacidn democratica requieren la conserva- 
ci6n de la diversidad linguistica en las comunida- 
des multilingiiisticas, en el marco de una politica 
linguistica igualitaria y clara, ya que eso posibilita 
la mdxima participacion social de todos los ciuda- 
danos;

- que la falta de una politica lingŭistica clara y ac- 
tiva abre el camino a la dominaciŭn y hegemonia 
lingŭistica;

- que es posible conservar la diversidad linguistica, 
principalmente en las relaciones interestatales, so- 

lamente por medio de una politica lingŭistica 
activa que pereiga la realizaciĉn de un multi- 
lingŭismo neutral, en el que ningŭn idioma tenga 
un papel dominante;

llama la atendon sobre la experiencia de muchos 
anos de la comunidad Esperantoparlante como mo- 
delo de comunicacion igualitaria en una sociedad 
multilingŭistica y sobre la disposiciĉn de ese idioma 
para desempenar un papel mucho mas activo como 
lengua puente en las relaciones entre Estados y en 
los sistemas de comunicacion multilingŭisticos,

pide a las diversas organizaciones de Esperanto, a 
nive! intemacional, nacional y local, colaborar en un 
intento sistematico para llamar la atendon sobre las 
cualidades de la Lengua Intemacional Esperanto, y 
conservar y hacer evolucionar el idioma de manera 
que pueda jugar mejor su papel como legua puente 
en las situaciones de gran diversidad lingŭistica,

y hace una Hamada a todas la organizaciones inter- 
nacionales gubemamentales y no gubemamentales, 
a los gobiemosy a otras instancias, a los 
especialistas y organizaciones cientificas, y a todos 
los ciudadanos, que desean conservar y fortalecer la 
igualdad lingŭistica a todos los niveles, que 
investiguen mis profundamente las capacidades y 
logros de la Lengua Intemacional Esperanto en las 
relaciones entre lenguas y pueblos en todas partes en 
el mundo y apliquen sus recursos lingŭisticos.
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Granda Vortaro Gran Diccionario 
Hispana-Esperanta Espanol-Esperanto

KUNORDIGIS -COORDINADOR
Antonio Valen Fernandez

REVIZIIS -EQUIPO DE REVISION
Hector Alos i Font ♦ Jorge Camacho Cordŭn 

Miguel Fernandez Martin ♦ Miguel Gutierrez Adŭriz

Kadre de la Landa Esperanto Kongreso, oka- 
zinta en Valencio del 20 al 22 de Julio, estis 
prezentita la longe atendita vortaro Hispana- 
Esperanta de Fernando de Diego. Gi estas iu 
granda, ampleksa, vortaro kiu tre multe pre- 
tersuperas ĉion antaŭe eldonitan pri tiu mate- 
rio en la hispan-parolanta mondo. En la en- 
konduko de la verko, ties aŭtoro diras ke... 
La esto-kialo de tiu ĉi vortaro baziĝas en la 
neceso solvi la malgrandecon de la leksiko- 
grafia enhavo kaj la leksikologian malriĉ- 
econ de la terminaroj hispana-esperanta pu- 
blikigitaj laŭlonge de la pasinta jarcento.
Ja, estis perceptita la manko je tiutipa lernilo 
en la taskoj de rekta verkado en Esperanto 
kaj en la tradukado al Esperanto ekde nia 
lingvo.
En ĉi-tiu vortaro, en la pritraktado de ĉiu 
vorto, ĉi tiu ne estas konsiderata kiel aparta 
ento kun ties diversaj signifoj, sed ankaŭ, 
kaj ĉefe, kiam la vorto partoprenas en popu- 
laraj esprimoj, elfaritaj frazoj, metaforoj, 
modismoj, refrenoj... tio estas, ĉiuj fraz- 
aranĝoj kies traduko al Esperanto postulas, 

Con ocasidn del Congreso Nacional de Es- 
peranto, que tuvo lugar en Valencia del 20 al 
22 de Julio, se puso a la venta el largamente 
esperado diccionario Espanol-Esperanto de 
Fernando de Diego. Se trata de un gran, vo- 
luminoso, diccionario que supera con mucho 
todo Io que se habla editado sobre esta mate- 
ria en el Ambito de habla espanola. En el pre- 
facio de la obra, su autor dice que... La rozon 
de ser de este diccionario se basa en la nece- 
sidad de remediar la poca consistencia lexi- 
cograficayla pobreza lexicologica de los vo- 
cabularios de espanol-esperanto que se fue- 
ron publicando a Io largo del pasado siglo. 
En efecto, se echaba en falta un manual de 
este tipo a la hora de escribir directamente en 
Esperanto o en la traduccion al Esperanto 
desde nuestra lengua.
En este diccionario, en el tratamiento de cada 
palabra, no se la contempla como ente aisla- 
do con sus diversas acepciones, sino tambien, 
y muy especialmente, cuando forma parte de 
expresiones populares, frases hechas, metAfo- 
ras, modismos, reffanes... o sea, todos aque- 
llos giros cuya version al Esperanto exige,
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ĝenerale, ne iu laŭlitera tradukaĵo de la 

teksto sed de ties subkuŝanta signifo. La tra- 
dukantoj de hispanlingvaj verkoj al Esperan- 
to, aŭ eĉ tiuj, kiuj nur volis iam verki ion en 
tiu lingvo, verŝajne troviĝis antaŭ la malfa- 
cilaĵo pasigi al Esperanto la sencon de espri- 
moj aŭ faritaj frazoj kies laŭlitera traduko ne 
komunikus al fremda leganto la ideon kiun 
oni volis respeguli. Esprimoj kiaj: skandal- 
gazetoj; teni ĉiujn fadenojn en sia mano; 
ĝis la kolo; pafi sin for; donacoj Ĉiam estas 
bonvenaj; troigi; mol-kora; ne povi tragorĝi 
iun; montri ne malmulte da mankoj; ŝtip- 
kapa; telekomandilo; teni sin al la temo... 
Kun tiu ĉi Granda 
V ortaroHispana-Esper- 
anta restas plene solvita 
tia problemaro.
La aŭtoro, Fernando de 
Diego, estas ĵurnalisto 
kaj filologo, aŭtoro de 
eseoj pri la arto de la 
tradukado kaj la litera- 
tura kritiko. Inter sia 
verkaro estas iu grava 
kurso de Esperanto: 
Nova metodo de es- 
peranto por lernejoj 
kaj memlernantoj (ja- 
ro 1982). Li havas an- 
kaŭ longan sperton kiel 
tradukisto de verkoj de 
la hispana lingvo al Es- 
peranto, inter ili: La familio de Pascual 
Duarte, don Quiĥoto... kaj la libro de 

mallongaj asturiaj tekstoj (Astura Bukedo) 
eldonita de nia E-Grupo en la jaro 1987, kaj 
ankaŭ tradukado de verkoj en la galicia 
lingvo, la franca kaj la angla. En la 
ellaborado de la recenzata vortaro kunlaboris 
diversmaniere kun la aŭtoro kvin espe- 
rantistoj tre kompetentaj: Antonio Valen, kiu 
alprenis, inter aliaj taskoj, tiuj de enkonduki 
en la vortaron la personajn kaj lokajn no- 
mojn; Miguel Fernandez, Miguel Gutierrez 
Adŭriz, Jorge Camacho kaj Hector Alos. 

cenir strikti: esta cintura no rne cine bien, ĉi 
talio ne bone striktas al mi ♦ kroni (con flores): 
cenir la frente de rosas, kroni la frunton per ro- 
zoj ♦ ĉirkaŭi: el mar cine la isla, la maro ĉirka- 
ŭas la insulon ♦ kadri: cabellos negros que ci- 
nen un rostro, nigraj haroj, kiuj kadras vizaĝon 
♦ kaptoteni je la zono: cenir a un adversaria, 
kaptoteni malamikon je la zono ♦ zoni: cenir 
espada, zoni glavon ♦ mallongigi, resumi (una 
narration) • -se moderigi, redukti, limigi: te- 
nemos que cenimos en los gastos, ni devas mo- 
derigi niajn elspezojn ♦ teni sin: cenirse al 
tema, teni sin al la temo ♦ cenirse a la derecha, 
teni sin dekstre; ĉe la dekstra flanko ♦ adaptiĝi: 
hay gue cenirse al reglamento de la universi- 
dad, oni devas adaptiĝi al la universitataj regu- 
loj (reglamento) * alĝustigi: este traje se cine 
al cuerpo, ĉi vesto alĝustigas al la korpo ♦ ce- 
fiirse a la curva, firme preni la ĝirejon (en una 
carrera) ♦ cenirse a un modesto salario, vivte- 
ni sin per modesta salajro * cenirse la espada, 
zoni al si la glavon.

por Io general, no una traduccion literal del 

texto sino de su significado subyacente. Los 
traductores de obras en espanol al Esperanto, 
o simplemente los que alguna vez quisieron 
escribir algo en ese idioma, seguramente se 
encontraron en la dificultad de verter al Espe- 
ranto el sentido de expresiones o frases he- 
chas cuya traduccion literal no transmitirfa al 
lector extranjero la idea que se intentaba re- 
flejar. Expresiones como: prensa amarilla; 
manejar el tinglado; hasta las cachas; salir 
zumbando; a nadie Ie amarga un dulce; re- 
cargar las tintas; blondo de corazon; tener 
a uno entre ceja y ceja; dejar hastante que 

desear; cerrado de mo- 
llera; mando a distan- 
cia; cenirse al tema... 
Con este Gran Diccio- 
nario Espanol-Esperanto 
queda plenamente re- 
suelta esa problematica. 
El autor, Fernando de 
Diego, es periodista y 
fililogo, autor de ensa- 
yos sobre el arte de tra- 
ducir y la critica litera- 
ria. Entre sus obras fi- 
gura un importante cur- 
so de Esperanto: Nuevo 
metodo de esperanto 
para clases y autodi- 
dactas (1982). Tambiĉn 
tiene una larga eje- 
cutoria como traductor 

de obras del espanol al Esperanto, entre ellas: 
La familia de Pascual Duarte, el Quijote... 
y el libro de textos cortos asturianos (Astura 
Bukedo) editado por nuestro Grupo en 1987, 
y tambien traduccion de obras en gallego, 
frances e ingles. En la elaboraci 6n del diccio- 
nario que resenamos colaboraron de diversa 
manera con el autor cinco esperantistas muy 
competentes: Antonio Valen, quien tomo a su 
cargo, entre otras tareas, la de incorporar al 
diccionario los nombres propios de personas 
y lugares; Miguel Fernandez, Miguel Gutie- 
rrez Adŭriz, Jorge Camacho y Hector AIĉs.

44



La Esperantista Movado 
en Hispanio

Ĉi-jare, de la 14a al la 19a de julio, okazis en 

Valencio la 62a Hispana Kongreso de Esperanto. 
Ĝi estis la unua akto de tutjara kampanjo por fes- 

ti la Centjaron de la Esperantista movado en His- 
panio, kiu kulminos per la okazigo de la 63a 
Hispana Kongreso kaj la 6a Esperantista Kongre- 
so de la Eŭropa Unio, en Bilbao, de la 25a ĝis la 
29a de aŭgusto de la venonta jaro.
Ja, en la jaro 1903 Esperanto komencis esti ak- 
ceptata en kelkaj medioj de nia lando interesataj 
pri la homa interkompreniĝo. La unuaj esperant- 
istaj asocioj de Hispanio estis fonditaj en Valen- 
cio kaj Murcio. Nia gijona grupo, Astura Espe- 
ranto Asocia estis kreita kelkajn jarojn poste, en 
lajara 1909, do, post ses jarojn estos la centjaro 
de Esperanto en Gijon kaj Asturio. Tiu gijona 
grupo estis enkadrigita en iu iama institucio nom- 
ata 'Katolika Centro'. Poste formiĝis dua esper- 
antista grupo en nia urbo enkadrigita en iu labor- 
ista ateneo.
La unua land-nivela esperantista organizaĵo estis 
fondita por kunordigi la agadon de la unuopaj 
geesperantistoj kaj de la grupoj kiuj iom-post- 
iom formiĝis diversloke en la lando. Ĝia nomo 

estis: Hispana Societo por Ia Propagando de 
Esperanto. Ĝia presorgano estis la revuo nom- 

ata: La Suno Hispana. Tiu asocio daŭris kaj 
funkciis ĝis la hispana civil-milito. Tiam, kaj 
sekve de la rezulto de tiu milito, malaperis tiu 
asocio kaj preskaŭ ĉiuj esperantistaj grupoj de 
Hispanio, inter ili la du menciitaj de Gijon.
Dum pli ol jardeko post Ia menciita milito, estis 
ne-permesita la esperantista movado. Kompren- 
eble, oni ne persekutis la geesperantistojn, sed ne 
eblis la instruado de la intemacia lingvo. Iom- 
post-iom renaskiĝis nia movado. Dum lajaroj de 
la kvina jardeko refondigis multaj Esperanto-gru- 
poj kaj aperis aliaj novaj. Land-skale kreiĝis no- 
va organizo, la nuna Hispana Esperanto-Fede- 
racio. En nia urbo la antikvaj esperantistoj ariĝis 
en grupo nomata "Jovellanos" kadre la Ateneo 
de la sama nomo. Post la demokratiiĝo de la lan- 
do, ni reakiris la antikvan nomon de Astura Es- 
peranto Asocio kaj agadas de tiam ene de la 
Universitata Katedro Jovellanos.
Por la festado de la menciita Centjaro de nia lan- 
da esperantista movado, la estraro de Hispana 
Esperanto Federacio ellaboris agadplanon inter 
kies elementoj troviĝas la celo diskonigi la mov- 
adon en la eksteraj medioj, ĉefe Ĵurnalistaj kaj 
historiaj. Rilate al la ekstera informado gravas ri- 

El Movimiento Esperantista 
en Esparta

Este ailo, del 14 al la 19 de Julio, tuvo lugar en Valencia 
el 62“ Congreso Espanol de Esperanto. Fue el primer ac- 
to de una campafia de todo un ano para celebrar el Cen- 
tenario del movimiento esperantista en Espafia, que cul- 
minard por el 63“ Congreso Espanol y 6“ Congreso Espe- 
rantista de la Uniŭn Europea, que tendra lugar en Bilbao, 
del 25 al 29 de Agosto del ano pr6ximo.
En efecto, en el ano 1903 el Esperanto comenzĉ a ser 
aceptado en algunos sectores de nuestro pais interesados 
en la comprensiĉn humana. Las primeras asociaciones 
esperantistaj de Espana fueron fondadas en Valencia y 
Murcia. Nuestro grupo de Gijon, La Asociadon Astu- 
riana de Esperanto, fue creado algunos aflos despuĉs, 
en el ano 1909, o sea que dentro de seis alios seri el 
centenario del Esperanto en Gij6n y Asturias. Ese grupo 
gijonĉs estaba encuadrado en una institujn que existia 
entonces y que se llamaba "Centro Catĉlico". Despues se 
formĉ un segundo grupo esperantista en nuestra ciudad, 
encuadrado en un ateneo obrero.
La primera organizajn esperantista a nive! nacional fue 
fundada para coordinar la actividad de los esperantistas 
aislados y de los grupos que poco a poco se iban for- 
mando en el pais. Su nombre era: Compania Espan ola 
para la Propaganda del Esperanto. Su organo de pren- 
sa era la revista de nombre: El Sol Espanol. Esa asocia- 
jn persistis y funcionĉ hasta la guerra civil espanola. 
Entonces, y a consecuencia del resultado de esa guerra, 
desaparecid esa asociadon y casi todos los grupos espe- 
rantistas de Espana, entre ellos los dos mencionados de 
Gijdn.
Durante mĉs de un decada despues de la mencionada 
guerra, no estuvo permitido el movimiento esperantista. 
Por supuesto, no se persegula a los esperantistas, pero no 
era posible la ensenanza de la lengua internaciona!. Poco 
a poco renaj nuestro movimiento. Durante los anos 
cincuenta se refundaron muchos grupos de Esperanto y 
aparecieron otros nuevos. A nivel nacional se cre6 una 
nueva organizacidn, la actual Federajn Espanola de 
Esperanto. En nuestra ciudad los antiguos esperantistas 
se organizaron en un grupo llamado "Jovellanos" encua- 
drado en el Ateneo del mismo nombre. Tras la democra- 
tizaciĉn del pais, recuperamos el antiguo nombre de 
Asociadon Asturiana de Esperanto y actuamos desde 
entonces dentro de la Cdtedra Jovellanos de Extensi6n 
Universitaria.
Para la celebraciĉn del mencionado Centenario del movi- 
miento esperantista de nuestro pais, la direccidn de la 
Federajn Espanola de Esperanto elaborĉ un plan de ac- 
ci6n entre cuyos elementos se encuentro el objetivo de 
difundir el movimiento en los medios externos, princi- 
palmente periodlsticos e historiogrŭficos. En Io que res-
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marki la vivantecon de la esperantismo; nia his- 
torio ne pravigas ian kliŝon aŭ skemon laŭ kiu 
nia movado, iam vigla kaj grava, formortis aŭ 
vegetas.
Oni programis ankaŭ informadon interne de la 
movado, ekzemple per la diskonigo de la historio 
de la hispana esperantismo. Ne ĉiuj geesperant- 
istoj de nia lando konas la historion de nia mov- 
ado, eĉ ne oni povas diri ke tiu historio estas tute 
verkita, fakte iu el la taskoj kiun oni volas pliin- 
tensigi okaze de la celebrado de la Centjaro estas 
la plukolektado de dokumentaro pri tiu esperant- 
ista historio. La publikigita materialo ekzistanta 
nuntempe pri tiu temo estas la verko de Antonio 
Marco Botella: Analoj de la Esperantista Mov- 
ado en Hispanio. Ĉi tiu verko ekzistas nur en 
Esperanto kaj oni pretendas ke ĝia enhavo estu 
alirebla ankaŭ al la ne-esperantista publiko kaj la 
inform-medioj.
Ni konscias pri tio ke historio de homa kolektivo 
kia nia esperantista movado riskas esti teda kaj 
senemocia por la legantoj. Krome, se la priskri- 
bo de tiu historio havas formon de analoj, tio es- 
tas, raporto de la okazintaĵoj jar-post-jare, la 
verko ŝajnas kondamnita resti priskribo de kon- 
gresoj, elektado de asociaj komitatoj, kreado de 
novaj asocioj, malapero de iuj grupoj, eldonado 
de verkoj en Esperanto, okazigo de kursoj pri la 
Intemacia Lingvo... kaj similaj eventoj normalaj 
en tiaspeca movado, sed sen intereso por la eks- 
tera publiko.
El ĉio ĉi ja troviĝas en la menciitaj "Analoj” de 
la hispana esperantista movado, sed estas ankaŭ 
sufiĉe da materialo kiu respegulas ian formon de 
batalo aŭ interfrontiĝo de idealisma homamaso 
plene konsciigita pri tiu grava problemo de nia 
socio -la lingva problemo kaj ĉio konekse kun ĝi- 
kontraŭ malfavoraj cirkonstancoj kaj la fortoj in- 
teresitaj klopodi ke ĉio restu senŝanĝa en tiu te- 
reno kaj en aliaj.
Kiam Ia esperantisma movado de nia lando eni- 
ras en la duan jarcenton de sia historio daŭre es- 
tas antaŭ ni obstinaj baroj kiuj ĝenas nian marŝ- 
adon al nia celo, sed estas ankaŭ novaj ŝancoj 
kaj eblecoj. Kune kun la esperantistaro de aliaj 
landoj de Eŭropa Unio, ni ĝuos la eblecojn kiujn 
havigos al ni la eŭropan kadron. Eŭropa Unio 
bezonas, por esti si mem kaj signifi ion konkure 
kun aliaj kulturaj kaj ekonomiaj blokoj en la 
mondo, viglan komunikad-instrumenton, komu- 
nan lingvon, neŭtralan kaj facilan. La ilo estas 
preta kaj nomiĝas Esperanto. Por akcepti kaj al- 
preni tiun racian solvon oni ne devas atendi kro- 
man jarcenton. La komenciĝanta 21a jercento de- 
vas pli racia, saĝa kaj paca ol la 20a. 

pecta a la informaciĉn extema es preciso subrayar la vi- 
talidad del esperantismo; nuestra historia no se atiene a 
cierto clichĉ o esquema segŭn el cual nuestro movimien- 
to, que llegĉ a ser vigoroso e importante, feneciĉ o esti 
vegetanta.
Se programa tambiĉn informaciĉn dentro del movimien- 
to, por ejemplo por la difusiĉn de la historia del esperan- 
tismo espafiol. No todos los esperantistas de nuestro pais 
conocen la historia de nuestro movimiento, incluso no se 
puede decir que esa historia esti totalmente escrita, de 
hecho una de las tareas que se quieren intensificar con 
ocasiĉn de la celebraciĉn del Centenario es la recopila- 
ciĉn de documentos sobre esa historia del esperantismo. 
El materiaj publicado actualmente existente sobre ese te- 
ma es la obra de Antonio Marco Botella: Anales del 
Movimiento Esperantista en Espana. Esta obra existe 
sĉlo en Esperanto y se pretende que su contenido sea ac- 
cesible tambiĉn al publico no esperantista y los medios 
de informaciĉn.
Somos conscientes de que la historia de un colectivo hu- 
mano como nuestro movimiento esperantista corre el 
riesgo de ser aburrida y sin emociĉn para los lectores. 
Ademas, si la descripciĉn de esa historia tiene forma de 
anales, es decir, una narraciĉn de los hechos ano tras 
ailo, la obra parece condenada a quedar en una descrip- 
cion de congresos, elecciĉn de comitĉs de asociaciones, 
creaciĉn de nuevas asociaciones, desapariciĉn de algunos 
grupos, ediciĉn de libros en Esperanto, organizaciĉn de 
curso sobre la Lengua Intemacional... y demis sucesos 
similares, normales en un movimiento de ese tipo, pero 
sin interas para el publico de fuera.
De todo eso se encuentro en los mencionados "Anales" 
del movimiento esperantista espafiol, pero hay tambiĉn 
hastante material que refleja alguna forma de lucha o en- 
frentamiento de una masa humana idealista plenamente 
concienciada sobre ese importante problema de nuestra 
sociedad -el problema linguistico y todo lo relacionado 
con ĉi- contra unas circunstancias desfavorables y las 
fuerzas interesadas en procurar que todo quede sin cam- 
bios en ese terreno y en otros.
Cuando el movimiento esperantista de nuestro pais entra 
en el segundo siglo de su historia siguen estando ante 
nosotros los obstinados obstaculos que entorpecen el 
avance a nuestro objetivo, pero hay tambiĉn nuevas ba- 
zas y oportunidades. Junto con el esperantismo de otros 
paises de la Uniĉn Europea, nos beneficiaremos de las 
posibilidades que nos proporcionara el marco europeo. 
La Union Europea necesita, para ser ella misma y para 
significar algo en la competencia con otros bloques eco- 
nĉmicos y culturales del mundo, un agil instrumento de 
comunicaciĉn, una lengua comŭn, neutral y fŭcil. El ins- 
trumento esti preparado y se llama Esperanto. Para acep- 
tar y asumir esa soluciĉn racional no se debe esperar 
otro siglo mis. El siglo XXI que comienza debe ser mis 
racional, mis sabio y pacifico que el XX.
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LA PLEJ GRANDA 
ESPERANTO-KATALOGO 

EN LA INTERRETO:

TROVANTO

La Intemacia Esperanto-Muzeo 
(IEM), fondita en 1927, posedas la 
plej ampleksan plene funkciantan Es- 
peranto-bibliotekon de la mondo. 
Ties havajo estas katalogita en la 
elektronika datenbanko TROVANTO.

En ĝi troviĝas jam pli ol 30.000 bi- 
bliografiaj indikoj pri libroj, 
broŝuroj, eksterkomercaj publikigaĵoj 
(la tiel nomata "griza literaturo"), 
manuskriptoj, aŭd- kaj vidkasedoj, 
kompaktdiskoj, sciencaj artikoloj en 
libroj ktp. En la dua ŝtupo de la 
ellaborado eniros iom post iom la 
proksimume 2.200 titoloj de la revuoj 
trovigantaj en IEM.

La dokumentoj estas serĉeblaj laŭ je- 
naj kriterio: aŭtoroj, titoloj, titol- 
vortoj, temoj, eldonejoj, eldonlokoj 
kaj -jaroj.

Financas la prizorgadon de 
TROVANTO la Aŭstria Nacia Bi- 
blioteko. Vi trovas ĝin tra la 
hejmpaĝo de la Internacia Esperanto- 
Muzeo:

EL MAYOR 
CATALOGO DE ESPERANTO 

EN INTERNET:

TROVANTO

El Museo Intemacional de Esperanto 
(IEM), fundado en 1927, posee la mas 
amplia biblioteca de Esperanto del 
mundo en pleno funcionamiento. Su 
contenido esta catalogado en la base 
de datos electronica TROVANTO.

En ella se encuentran ya mas de 
30.000 indicaciones bibliograficas so- 
bre libros, folletos, publicaciones no 
comerciales (las conocidas como "lite- 
ratura gris"), manuscritos, casettes de 
audio y video, campact-discos, articu- 
los cientificos en libros ete. En la se- 
gunda etapa de la elaboraci on entraran 
poco a poco los cerca de 2.200 titulos 
de las revistas que se hallan en IEM.

Los documentos se pueden buscar se- 
gŭn los siguientes criterios: autores, 
titulos, palabras de los titulos, temas, 
editoriales, lugares de edicion y -anos.

Financia el mantenimiento de 
TROVANTO la Biblioteca Nacional 
Austriaca. Puedes encontrarla la 
pagina WEB del Museo Intemacional 
de Esperanto:

http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/eo/index.htm

Se vi volas esti regule informata pri 
la evoluo de TROVANTO aŭ havas 
demandojn, bonvolu skribi al: 
plansprachen@onb.ac.at

Si quieres estar regularmente informa- 
do acerca de la evolucion de 
TROVANTO o tienes preguntas, 
escribe a: plansprachen@onb.ac.at
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Kuirante

Kun Pilar

Cocinando 

con Pilar

ingrediencoj
- Duon-kilo da nigraj prunoj
- 6 kuleretoj da densigita lakto
- 250 gramoj da batita lakt-kremo
- Unu citrono
- ^pruceto da Cointreau-likvoro

ellaborado

Oni senkernigu la prunojn, zorge 
purigu ilin kaj mueli ilin per kir- 

lilo aŭ Termomiks-kuir-roboto.
Oni miksu kun ĉi pureo la densig- 
itan lakton, la citron-sukon kaj la 

ŝpruceton da likvoro.

Oni aldonu la batitan lakt-kremon 
per envolvanta agit-movado cele de 

ke ne malpliiĝu la volumo.

Oni Verŝu la mason en pokalojn 

kaj enmetu ilin en fridujon ĝis la 

momento servi ilin.

Oni dekoraciu ilin per pecetoj da 

pruno.

ingredientes
- Medio kilo de ciruelas negras
- 6 cucharadas de leche condensada
- 250 gramos de nata montada
- Un limon
- Un chorrito de Cointreau

elaboracion

Deshuesar las ciruelas, limpiarlas 
bien y pasadas por la batidora o 
Thermomix.
Mezclar con este pure la leche con- 
densada, el zumo de limon y el 
chorrito de licor.
Incorporar la nata montada con 
movimientos envolventes para que 
no pierda volumen.
Verter la masa en copas individua- 
les y meter en frigorifico hasta la 
hora de servido.
Decorar con trocitos de ciruela.
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Sen novaĵoj pri Dio Sin noticias de Dios
verkis: pastro Bonifacio Sanchez 

esperantigis: Santiago Mula» tradujo del espartoj

Multfoje ni demandas nin, kial Dio ne pa- 
rolas, kaj Li ne respondas. Kial antaŭ tiom 
da krimoj, militoj, malsategoj, tiom da 
maljustecoj Dio ne parolas, Dio ne res- 
pondas, Dio restas silenta?
Antikva norvega legendo temas pri ia Ha- 
akon, kiu zorgis pri ermitejo. En la ermit- 
ejo estis tre antikva kruco. Iam la ermito 
Haakon surgenuiĝis antaŭ la kruco kaj di- 
ris: «Sinjoro, mi volas suferi anstataŭ Vi. 
Permesu ke mi okupu Vian lokon en la 
kruco». La Kristo respondis: «Mi konsen- 
tas pri via deziro, sed nur kondiĉe ke, kio 
ajn okazos kaj kion ajn vi vidos, vi devas 
silenti».
Kaj efektiviĝis la interŝanĝo.
Iutage alvenis riĉulo. Post lia preĝado res- 
tis tie forgesita lia monujo. Haakon silen- 
tis. Li ankaŭ ne diris ion kiam almozulo, 
kiu venis poste, alproprigis al si la mon- 
ujon, kiu estis forgesita de la riĉulo. Poste 
alvenis knabo, kiu estis preta entrepreni 
longan perŝipan vojaĝon. En ĉi tiu mo- 
mento revenis la riĉulo serĉante lian mon- 
ujon. Sed ne trovante ĝin kaj vidante la 
knabon impete kaj kolere atakis lin, postu- 
lante de li sian monujon. Tiam Haakon 
kriis: «Ĉesu! Tiu junulo ne rabis vian 
monujon». Aŭdinte la riĉulo tiujn vortojn 
devenintajn el la kruco, fuĝis hontigita.
Kiam la ermitejo restis sola, Kristo adres- 
iĝis al la ermito kaj diris al li: «Deiru de 
la kruco. Vi ne taŭgas por anstataŭi min. 
Vi ne estis sciinta, ke al la riĉulo estis 
konvena perdi sian monujon. En ĝi li estis 
portanta Ia prezon de plenumota murdo. 
Al la almozulo plene estis necesa tiu mo- 
no. La knabo, kiu estis frapota, ne povus 
realigi sian vojaĝon, en kiu li perdus sian 
vivon. Pro tio mi silentadas».
Ĉu en ĉi tiu legendo Dio ne respondis? 
Aŭ, ĉu okazas tio, ke ni ne aŭdas Sian vo- 
ĉon? Ni ne forgesu ke Dio skribas rekte 
sur malrektaj linioj.

Muchas veces nos preguntamos por que ra- 
zdn Dios no habla, no contesta. ^Por que ra- 
zdn ante tantos crimenes, guerras, hambru- 
nas, fantas injusticias Dios no habla, Dios no 
contesta, Dios se queda callado?
Una antigua leyenda noruega nos habla de 
Haakon, que cuidaba una ermita. En la ermi- 
ta habla una cruz muy antigua. Un dia el er- 
mitano Haakon se arrodillo ante la cruz y di- 
jo: «Senor, quiero padecer por ti. Dejame 
ocupar tu puesta». El Cristo contestd: «Ac- 
cedo a tu deseo, pero con la condicion de 
que, suceda Io que suceda y veas Io que 
veas, has de guardar silencio».
Y se efectud el cambio.
Un dia llegd un rico. Despues de rezar dejd 
alli olvidada su cartero. Haakon caita. Tam- 
poco dijo nada cuando un pobre que llegd 
despuĉs se apropio de la cartera que habla 
olvidado el rico. Luego llegd un muchacho 
que iba a emprender un largo viaje en barco. 
En ese momento volvid el rico en busca de 
su cartera. Al no encontrar la cartera y ver al 
muchacho arremetio contra el furioso, exi- 
giendole su cartera. Entonces Haakon gritd: 
«jDetente! Ese joven no te ha robado la car- 
tera». El rico al oir esas palabras que saltan 
de la cruz, huyd avergonzado.
Cuando la ermita quedo a solas, Cristo se di- 
rigio al ermitano y le dijo: «Baja de la cruz. 
No sirves para ocupar mi puesta. Tu no sa- 
bias que al rico le conventa perder la cartera. 
En ella llevaba el precio de un asesinato que 
se iba a cometer. El pobre tenia completa 
necesidad de ese dinero. El muchacho que 
iba a ser golpeado no podria realizar su viaje 
en el que perderia la vida. Por eso yo guardo 
silencio».
^No respondio Dios en esta leyenda? O, /,no 
seri que no oimos su voz? No olvidemos 
que Dios escribe derecho en renglones 
torcidos.
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La guerra es un paraiso... 

;La postguerra es un infierno!

HtMnukaU

;Donde habra merido Sadam las 
armas de destrucci6n masiva?

Son inevitables unos pequenos 

daflos colaterales...
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Trafika Kontrolo

- Mi vidas ke vi multe drinkis! 
Konstatas policisto apud la 
haltigita aŭto.
- Tute ne! Neniom, estu certa!
- Do tiam blovu iom en tiun 
tubeton!
- Ĉu en la dekstran aŭ en la 

maldekstran...?

Kiaj Tempoj

Control de trafico

- (Veo que Ud. bebiŭ mucho! 
Constata el policia junto al auto 
detenido.
- jDe eso nada! [Nada, este segure!
- jBien, entonces sople un poco en 
este tubito!
- ̂ En el derecho o en el izquierdo?

;Que Tiempos!

- Kiaj tempoj, kiaj tempoj! Malpi 
da entombigoj al ni, apenaŭ da 
geedziĝoj...
- Jes, jes- kaj se ni ne vizitus 
foje-foje nian ŝafaron, eĉ neniaj 
baptoj...

Kamele*»

Juna pasaĝero fikse rigardas la 
kontraŭe sidantan belan fraŭlinon. -
- Kiel belan puloveron vi portas- li 
komencas la atakon.
- Ja, ĝi finiĝis el vera kamela lano- 
ŝi fieras.
-Nu, tion mi tuj rimarkis, vidinte la 
“ĝibojn”,-

Kompilanto: Sa-MuXia

-jQue tiempos, que tiempos! 
Menos entierros, apenas bodas...
-Si, si- y si no visitaramos de vez 
en cuando nuestro rebafio, hasta 
ningun bautizo.

De camello

Un joven pasajero mira fijamente a 
la bella joven sentada frente a el.-
- jQue bello jersej lleva Ud.! El da 
comienzo al ataque...
-Ciertamente, esta hecho de 
verdadera lana de camello- dice 
ella orgullosa.
-Bueno, eso yo en seguida note, 
viendo las “jorobas”

Recopilador; Santiago Mutas Gallego

51



Al niaj geamikoj 
ni deziras feliĉan
Kristnasko-teston 
kaj prosperan,
feliĉan kaj pacan 
novan jaron 2004.

Deseamos a nuestros 
amigos una feliz 
Navidad y que el 
nuevo ano 2004 

les traiga felicidad, 
paz y prosperidad.


